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(పస్తావన 
అజయ 

జాతక మసగా జన్మ్యమునకు సంబంధించిన దని ఆర్థము. ఈ (గంధము గౌతమ 

బుద్దుని జన్మ లన.గహార్చి చెప్పిన దగుటచే దీనికి జూతకము, జాతక కథలు అని “పేవు 

“పెట్టిరి ప్రప్పుయు సంఫూర్షము గా వికసింపవ లె నన్నన్వు జాతి చిరస్థాయి కావలె నన్నను 

పరిళామమునకు బహుకాలము పట్టును. మానవుడు సంబుద్దుడు "కావ లెనన్న చో, 
లో జు ఖో 

లః చ 

జక గై-జెన్మ ము చాలక బహుజన్న్మ యులు కావలసి వచ్చును, గౌతమ సి ద్రార్దుడు బుచ్దు 

డగుటకు అనేకజన్మ లె_త్తవలసి వచ్చెను. 547 ఎన్న గులక ఆయన బుద్దు డయ్యెను. 

'సంబుద్దె కలుగుటకు వూర్వ మాయనకు తతాగతు డనియు బోధిసత్తు డనియు సంజ్ఞలు, 

బోధిశబ్దమున.: బుద్దత్వ మనియు, సత్ధ్వశబ్దమునకు సంబుద్ధికై (పయత్నించువా 

డనియు తాప్పుర్యిము, 

వాద్దులం ఆత్మ నంగీకరింపరు. అటియెడ జన్మాంతర వాద మెటు పొాసగునురి 
య ౬ య 

ఆత్మ తే నపుడు పునడ్జన్మ మెట్లు సంభవించును: అబాద్దదర్శనము లన్నియు ఆత్మ 

వాదమును (పాయిక ముగా నంగీకరించినవి. జన్మాంతర వాదము సమ్మత మయిన ఫుజే 

జన్మ పరంపరను గూర్చి చెప్పనొప్పున. భగ వద్దీతలలేని జన్మాంతేగ వాదమునకు 

ఆత్మ వాదము ఫునాదిం 

ఆత్మ శాశ్వత మని బౌద్ధధర్మ మంగీకరింపదు. [క్రీ శ నాలు దు శతాబ్దు 
అలో ఆచార్య పసుబంధువు ర-చించిన ఆభీధమ్మకోశ మున ఈకారిక కలవు 

నా తా ప్తి, సృంధమాతం తు 
2 క కర్మ వ లాభీ సంస్కృృతేము 

అ నరా భవ నంతతా 
యానల్ 

కున్న మేతి (ప్రదీపవత్. శ త ఇగో 

ఆత్మ అనెడి పేరు కల నిత్య (భువ, విపరిణామి పదార్ల మేడిరయ లేదు. కర్మము 

వలనను అవిద్యాది 'శ్లోశమువలనను అభిసంస్క్ఫత్ మైన పంచస్క_ంధము నూగత్రము క లదో. 

వూర్యజన్మ సంతతి క్రమముగా ఒక పదీపమువలన వేరొకసదీపము వెలిగినట్లు గెర్భమున 
(పవేళించునుం 

బుద్దుని యుపబేశానుపారముగా రూపు వేదన, సంజ్ఞ సంస్కాాగ్య విజ్ఞానము 

లను పంచస్క_ం౦ంభముల సంస్కార మే వ్యక్తికి సంసారము కల్పించును. ఈపంచ 

స్కృ_ంధవాహిని సత్కర్మ దుష్కుర్మనులం గా సాగుచ్ము వ్యక్తికి తృ్్ష సంవూర్మము-గా 

తృయించినవుడు తానుగూడ ఆగిపోవును. 

ఇంచుమించు గా అన్ని భార తీయధర్మములు పునర్జన్మ ము నంగీక రిం చినవి. అనాత్మ 

వాదముతోపాటు ప్రునన్టిన్మయు నంగీకరించుటయ్ బుద్దుని యపదేశ విశిష్టత. జినన 
మరణములనుండి విముక్తి పొందుటయే నేటిభారతీయ దార్శనికుల అవ్య ము= 

పాలిభాషలోని  (తిపిటకములలో జాతేకకథ లంతగ్గతే మయినవి. సుల్ల 

పిటకము అయిదు నికాయములంగా విభ_కె మయినది, 



ళా కతా ప 

(1) దీఘు నికాయమ్ము (2) మజ్జను నికాయము; (తె) సంయు కి నికాయము 

(4) ఆంగ తేర నికాయము, (5) ఖుద్దక నికాయమ్ము 
ఖుద్దక నికాయములో 5 [గంధము లున్నవి (1) ఖుద్దక పారము; (2) ధ్ 

పదము; (వీ) ఉదానము (4) ఇతివుత్తీకముు (5) సుత్త నిపాతిము, (6) విమాన 
వత్తు (7) పేత వత్తు (ర) ఇేరగాథ; (9) ఛరీగాథ; (10) జాతకము; (11) నిబే 

శము (12) పటిసంభిదా మగ్గమ; (19 అవిడానముఫ (14) బుద్ధవంసము; 

(15) చరియా పిటకము. 

వినయ పిటక' విభాగము మహావర్ష; తద వసి పారాజికా; పాచి త్తయాది; 

పరివార పార. 

ఆభిధమ్మ పిటకి ములో ఏడు[౫౦థము లున్నవి. ధమ్మ సంగ ణీ; విభంగ; ధాతు 

కధా; ప్రుగిల పజ్యతి; కథా వై; యమక పట్టాన. 

బుద్దఘాోషుని సమయమున? కును ఈ(గంభము అన్నిటిని, వినిలోని భాగములను 

పాలి శబ్దముతో వ్యపవారించుచుండిరి, ఆయన _ఉద్దరించినఫానములను, ౪ఆతయ 
మేర్య, పాలి33 (ఇచ్చట ఇది పొలి), పాలియం వు త్తం (పాలియరదు చెప్పబడినది) 

అని (పయోగంచినాండు. పాణిని మహ ఛందసి ఆని వేదములను ఖభాపాయాం అని 

తత్కా_ల్యపచలితిభాపును. నిరూపించినాండు. అట్లే బుద్దఘోహముడు పాలియం అని 
(తిపిీటక మూలవచనములను అట్టుకథాయం అని తనకాలమున సీంహాళములాో లభించు 

అట్టకి థలను జ్ఞాపకము చేసినాడు. 

ఆట్టకథ అమా అర్ధముతో గనాడినకిళ.  (తిపీటకములనుి (గహింయుటకు 

కాహ్యుము లావశ్యకములం మే డు ప్రవరుడు క్రీస్తుకు వూగ్వము నాల్సన నాతొ 

బిలో బుద్దకా సవమును స్టాసించుట కై oe పోయిన ఫుడు (తిపెటి ములతో 

పాటు నక రంల కొనిపోయె నని తెలియుచున్నది. 

ఆర్థక ఖలు సింహ్ మున (3 గంధ స్రము సనం. కాని వానికి 

విశేష[పా పావీనతెను ఆపాదించుటకై మహేం[దుడు వానిని వీనిణో భోంశంచియండునుం 

తొలుడ [తివీటక కుతి సూతిములను జోధంచుటకోను వానిఅర్హములను శ్రర గరా స్పృహ 

పరనుటకోను వానితో పాటు కథలు చెప్పుటకూడ పరిపాటి ఆయియుందును. [కమ 
ముగా పలుకులం లిపిబద్ద ములు కానో సము. 

సింహళ కభలన. అనంతరము ఆణార్య బుద్దఘాోభుడు పాలిభావలోనికి అను 

వాదము చేసెను. సీంపాళము లో ఉవ్నంతవరకు ఆాథలం వారికే ఈ పయోగింాను, 

పాలలోనిక్ మారిననిమ్మట మ న ఉఆపయు కము అయొనుు. పాఠ 

భాషాంతరిము మహాసుందరముగా నుండుటచే దానికి (తిపిటక ములతో సమానాదర ము 
లఫించెనుం 

ముదట పాలి అనునా ఏభావకును పేరుకావాి. అ ఖాషానావమము మాగధి. 

పాలి అనునది మూలపచనము. లకు పర్యాయ వాచక ము 



ప్రస్తావన నా 

పాలి భామలోని (గంభవర్లీకరణ యమ పరికీలింపదగినది. (తివిటకవర్షీకరణము రాజు 
గృహమున జరిగిన (పథమసంగతి ననుసరించినది. అట్టకథాచార్యులు ఇట్లు "చెప్పి 

నారు ఏ ఉబుద్దభగ వానుడు పరిని ర్వ్యాణము చెందిన పిమ్మట సుభ్యద భిక్షువు తక్కి_క 

భితువుల నోదార్చుచు ““ఆయుమ్మంతులా రా, విచాకింప రాదు. మనము ముక్షుల 

మయినాముం ఆమహ్మా(శ్రమణుడు ఇడి చేయడు, ఆది చేయవద్దు అని పీడించెడి వాడుం 

ఇప్పుడు ఇష్టము వచ్చినది చేయవచ్చును ఇష్టము లేనిది చేయనక్క_ర'లేదు35 అన్నాడు. 

ఆప్పుడు మహాకస్పప స్పవిగుడు సద్దం యు అంతర్భ్జాన మగు నని భయపడినాడు. దానిని 

రత్నీంచుటకు 500 మంది అర్హత ఖితువులను పిలిపించినాడు. ఆసమే శే నములో మహా 

స్థవిర ఉపాలి (ప్రశ్నించి వినయమును సీద్దము చేయించినాడు. ఆవల ఆనందగువదో స్థ 

విరునిచే సుత్త అభిధమ్మ పిటకముల (పశ్నింపబడేశు.  ఒకమతే[పకారము జాతకము, 

మవోనిద్దేశమ్ము యు దనిద్దేశము పటసంభిదామగ్గము సు_ర్తేనిపాతయ్య ధమ్మ పదము 

ఊ దానము ఇత్తివల్టేకమ్యు. విమానవళత్టు ేతవళ్ధు ఛైేరగాథు ఖేకిగాథాం అఖభిధమ శ్ర 

పిటకమున అంతర్టతమునైై సుగృహీతము లైనవి. రెండవమతేపకారము ఈగం ధము 
లంన్వు చరియాపిటకమ్యు అవదానమ్ము బుద్దవంశమయు కలిసి ఖుద్దకనికాయ ము అను పేర 

సుత్తపిటకములాేో ఆంతర్లతము లైనవిం 

కాని (పథమస మ్మేశనములో టందవర్దము చేసిన వర్ణనములాో |త్రిపిటకముస గతి 
లేదు పిటకసంగతి కూడ లేదు, ఆ కాలమున భర శ్రైవినయములం కలిసిపోయి ఉం డెను, 

ధర్మా వినయములలో అంతర్షతమైన టీకావాబ్మయ ము ఎంత ఉండెడిదో తెలియదు. 
అయినను త్యద్రవర్షమున ద్వితీయ సమ్మేశనములో ఉన్న త్రిపుర వర్షనమునుబట్టి 
(ప్రథమస మ్మేళనములాో త(ద్రవర్లము (కోడీకరింపబడలే దని తెలియుచున్నది. అశోకుని 
"కాలముపరకును బుద్ద వచన ములు శెంనువిభాగములుగా ఊన్న వని తేలియచున్నది. 

ధర్మము, వివయము. అంతవరకును (తిసిటకములకు (వాయుచునేయున్నారు. అభ్సిధమ్ము 

పిటకము.లోని కథావత్శు అన్యగంథము రచించిన మొగ్టలిపుత్స సవికుడు అశోకునికి 

గురు వని తెలియుచున్నది. 
(తిపిటక* మంతటిలో నవాంగములతో గూడిన బుద్దవచనములు ఎంతవరకు 

ఆయనవెస్పినవోో అనంతేరము అన్యులు వూ _ర్రిచేసినవో చెప్పుట కష్టము, అశోకుని 

మాభశిలాకాసనమున 7 బుద్దోపదేశముల నామము కలదు. బుద్దుని నవాంగముల 
(పా చీనవర్షీకరణమున్క "జూతకముఅను చేర్చటచే అవి (ప్రాచీనము అనియ్య మహ్య 
పఫూర్చము లనియు స్పష్ట్ర మగుచున్నడది. 

సాంచి భరహుతే స్తూపములమిద జాతకకథలం చెక్కబడియున్నవని, ఇందువలన 

వాని (ప్రశ స్తీ పాచ్చు ననవచ్చును, 

జాతక ముల అట్టకథలలో మూడుభెగము లుండును. దూరే నిడాన్క ఆవిదూరే 

నిదాన సంతికే నిదానము అని, 

బోధిసతుండు సుమేధ తపసింగా జన్నించీ భగవాన్ దీపంకరుని చరణములకడ 
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జీవితమును అర్భించినప్పటినుండి యు. 'వేస్పంతరుడు శరీరము విడిచి తుషితస్వర్షములా*ి 

జన్మించువరకు కలకభ దూరే నిదానకధ. బోధిసత్వుడు కుషితస్త స్వర్ణమునుండీ పరిచ్యు 

చు_డై మాయా బేవిగర్భమున జన్మించి బుద్దగయలో బుద్ధత్వము పొందువరకోను అవి 
దూర నిదానము. బుద్దభగవానుడు ఎచ్చ కొచ్చటనో విహారము చేయనప్పుడు జాత 
కముచెప్పి ఆస్టానమును ఊ-ర్రభించిన పుడు సంతిక నిదానము. అం దున్న జాతక కథలు 

చూలేనిదానమున అంతర్హతములం * 

జాతేక కథ నాలు భాగములుగా విభజింపబడి యండును, (పత్యుత్పన్న వస్తువు 

అతీతవస్తు, అర్థ వర్షన సమోదానము అని. (పత్యుత్సన్న వస్తు విధానము బుద్రభగచాను 

శుండగా జరిగన 'ఏీదోసంభటన; అతీతవస్తువిధానము. ఏదోఅవసరము వచ్చినప్పుడు 
భగవానుడు చెప్పిన వూర్వకథావిధానము, అర్టవ క్షనము ఈ-గాధల వాక్య, శాస 

ములం, విశేసార్థమ.ల వివరణము, వ్యాకరణము. సమోదానము, ఆయన పూర్వజన్మ 

ములో ఎవరో (పభానపా(త లెవర్యో ఎచ్చ చుచ్చట ప్రుట్టితో వానిస మ్మేశ నము. 

కొందరు జాతక కథ అయిదు విభాగము లన్నారు. 

సంస్కృత బాద్ద సాహిత్య యున జాతకమాల ఆను (గంభమును ఆర్యశూరుడు 

రచించినాడు. చర్మితకారు డగు తారాగాధుడ్కు ఆళ్వఘాోేపష, ఆర్యశూరు లాకశే 

అన్నాడు; కాని యిది 'సమ తము కాదు, 

సీంపహాశే, శ్యామ, (బహ్మ, హిందూ -ఏీన ఆదిదేశములల్లోని శీర వాద చాద్ధుల 

"లక్క(పకారము జా3కములు 550, ఈ'సంఖ్యను జ్ఞ జ పిలో నుంశుకొనుటకో వ్ య జని 

అట్టు అని ఉండవచ్చును. కాని నికగముగా రక? "జాతకము లే కలవు, ఈకథలు 22 

నిపాతేముల్కు అనగా పరిచ్చేదములం గా విభ _కృమ లయినవి. (పథమనిపాతములాో 150 
కధలు కలవు. ఒకొక్క కథలో ఒక్క_గాథధ గాని శ్లోకము గాని ఉండును, రెండవ 

నిపాతములాే ఆన్న 150 కథలలో ఒక్కొక్క దానిలో రెంగుగాధ లుండును. 3, 4 

నిపాతములలాోో ఏబటేసికథ లున్నవి. వానిలో ఒకొొ_క్క_దానిలో (క్రమముగా రక్కి & 
గాథ లుంకును, ర్ నుండి 18వ నిపాతమువరకు ఈగ(క్రమము మొత్తముమీద కాన 

వచ్చును. ఈతోమ్మిది నిపాతములలో జాతేకకభల మొ తము 183. ఒక్కొక్క నిపా 

తములో ఎక్కూనకథ లుండును. 14వ నిపాతమునకు (పకీక్లకని పాత మని "పేరు 

ఇందులో పద్యసంఖ్య అనియ తము, నిపాతమునుబట్లి ఒక_కకభలాోేో 14 గాథ లంండ 

వలెను; కాని ఇంచుమించు పదిగాథ లుండును. ఒకదానిలో 47 కలవు. దీని తరు 

వాత వానిలో గాథలసంఖ్యు ఎక్కువ. చివరి శెండునిపాతములలో 90 కాక 100 

కన్న ఎక్కు_వ. 22వ నిపాకేమునకు మహానిపాత మని “పేరు. దానిలో 10 కథలం 

శలవు. కాని ఒకి”ొ_.క్కు_.బూతకములో వందలకొలది గాథ లున్నవి. చివరి వేస్పంతర 

జాతకములో 500 గా గాథ లున్నవి. 

కాబట్టి జాతకములు ల్క్ష?7, జాతక అట్టకథావర్లనములో మహాగోవింద జాత 

కము ఉల్లేఖించినారు. కాని అది వీనిలో కానరాదు. సూర(తిపీటకములో నువహా 
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తోవిందుని జన్మకథ కలదు. అది ఈసంగహామానకు సంబంధించినది "కాదూ దీన్నిబట్టి 

ఒకప్పుడు జూతక సంఖ్య ల47 కన్న ఎక్కూ_వ ఉండవచ్చును. వీనిలో కొన్నిజూతక మూ 

అను వేయగా ఎంచవచ్చును. కాని అవి ఏదో పెద్దజాకేకను లో అంతర్ల్షతము లయినవి. 

సపంచపంటజితజూతకము దసరక్క స జా3కమ్యు మహాజామ్మగ్గ జాతకములో కలిసి 

ఉన్నవి. ఒకొ-_క్క_జాకేకము ఖిన్నఖిన్ననానుములతో కానవచ్చును. (పథమనిపాత 
ములో మణికజాతకము ద్వితీయనిపాతము.లో సాలూరజాతేకము ఉదాహరణములంం 

శెండుకథలు ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్క_ పేరుతోనే ఉండును. (పధమ ద్వితీయనిపాతము 
అలో మత్చ్యజాతకము కలదు. కాని కథలం ఖిన్నములం. ఒకనిపాతములో నే జాత 

కమలకు పునరుక్తి కలదు. అక్క. డక్క_డ కథ ఒకే అయినను నామము మ్మాత్రము 

భెన్నముం. జాతకకథలను లెక్కి_౦పగా అంతర్షతకథలు రమారమి వేయి ఉండును, 

జాతకసందేోహాము (ప్రపంచసాహిత్యములో (పాచీనతయశ్కు మహాకృాతియు 
కలన, 

కథలలో విషయ(క్రమములేదు జాతకమునకు సేరుపెట్టుట గాథలోని 

తొలిమాటనుబట్లి ఏర్పడినది. 

బోధిసత్త్యుడు సామాన్యముగా తపన్వ్, "రాజు, వృకుదేనత, (బ్రాహ్మణుడు 

మొదలగనవి అగుచుండును. ఆప్పు డప్పుడు సింహము ఏనగ్కు ఆశ్యయ్మ్కు నక్క 
కుక్కు, అగును. తి సార్డు చండాలజన్మ మెత్తను. ఒక్క_సారి కాపు అయినాడు. 

ఈ సంగహాకర్త లేక రచయిత ఎవరుగి నుహావంశ(గంభమునందు ఇట్లున్నది; 

ఈ ఆచార్య బుద్దఘాోహషుడు అఫిధమ్మ విటకములోని (ప్రధమ్మగంధమగు ధమ్మసంగణికి 

వ్యాఖ్యఅర్జళా లినీ టీక రచించినత ర్యాత నీంపాళమునకు పోయెను. నీంహాళ భాషలో 

సురత్నీితముగానున్న ఆట్టకాలను పాలిభాహణాేనికి అనువదించవలె నని ఆయన | పధా 
నాళయము, మేం(దుని వెంట ఈ కధలు సీంపాళశమునక పోయొనని (పతీతిం 

అనురాధ పఫురములో మహావి వాహార ములో మహాోస్థవిర సంఘ పాలంనికడ బుద్దఘూేషుడు 

ఈకథలు పరించెను. విసుద్ది మగ మను [గంథము ర చించినవిన్ముట ఆట్టకథలను పాలి 

లోనికి ఆనువదించుటకు సింహళ భితంసంభము ఆజ్ఞ నొసంగాను. ఇప్పుడు లభించు 

ఆట్టక ధలు ఆచార్యబుద్దుఘోహడు రచించిన వే అనటకువీలు లేవ. ఖుద్దకని కాయము 

లోనికొన్ని[గంథ ములను "శేరగాధు ఖేర్ గాధా, ఉదాన్య విమాన, పేతేవత్డు ఇతివుత్తక్క 

చవియాపిటకములక్కు మహాస్టవిరధర్మ పాలుడు ఆఅట్టకథ లు రచించినాడు, వాలి కాల 

నిగ్యయము కాలేదు కాని ఆవి బుద్దఘోషుని తరవాత రచించినవే వినయపీటకము 

నకుశు స్పుల్సేపిటకములోని చాలంగు నికాయములకున్కు అగ్గకభలను [(వాయుటచే 
ఆచార్య బుద్దఘోషుడ., సమ_స్తఅర్థకథలు రచించినట్లు పరగణన ఏర్పడినది. 

(కీ శ. (ప్రధమళతాబ్దిలో సింహళము నేలిన వట్టగామణి [(పభుసమయమున 
ఆట్బకధలతో పాటు [తిపిటకము అన్నియు లిపిబద్దములయ్యెను. (తీపటక స్వరూపము 

ఆప్పుడే స్టికక్సత మయ్యెను. కాని అర్హకథలు (క్రీ.శ. 5 వ శతాక్ష్యాంతమున తుదిరూప 
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యును పొంచెను. కాని ద్వితీయళతాబ్టిలో బాలకధభలు భరహుక స్తూపమున నామము 

అతోగూడ చెక్కబడినవి. స్పష్టముగా నిరారణ చేయలేకున్నను ఈకథలం (క్రీస్తూ 
వూర్వము రవ శత'ద్దినుండ్క (క్రీశ (పభమ ద్వితీయ శతాబ్దుల వరకును రచితములం 

"కావచ్చును. ఈజాతక సం గవహామూ కనీసము "0డు వేలసంవత్పరముల నాటేదిం 

ఇయ్యది శుద్ధ భార తీయ సాహిత్య మగుటచె అబాద్ద సాహిత్యములమిదకూడ 

దినిపభావము పడుట సవాజము. (ప్రా చీనకాలమున కథాసాహిత్యము బౌద్ద _ అబాద్ద 
విభాగము లేకుండెను. ఒక కథే ఆయారచయితల మతము. లనుబటి మారుచుంణెను. 

జాతకళథలు వివిధ దేశ వాబ్మయ ములలో కథలకు అభధారభూతమని వే _క్తలంనిర్ల 

యించినారు. [పా-ీనకాలములాో నే -ఈకధలు ఆనియా ఐరోపాఖండములలాోనికి 

వ్యాపించినవి* (గీసు దేశ సాహిత్యములో “ఈస్? కథానికరచనలో ేరుగొన్నాడూ, 
ఆయన కథల్నపథావము ఐరోపాబేశములమిద వ్యాపించినది. ఆయన (పతికథకును 

ఆధారము జాతకకధ కావచ్చునని “రిస్ స్ డేవిడ్?” నువాశయశు(వాని నాకు. HERO- 

DO౦TU5కు కూడ ఆధారము జూతకకథ లే _బెబిల్ లోను సంక జూన్ సువార్తలోను 

ఇచాలకధలు,  ఉఆపమానములం సయిఠేము విశేషించి జూతకళధలలోనుకలవని 

బిద్యాంసులు సరిపోల్చి చెప్పినారు. క్రై _స్తవధర్మము మాద బాద్దధర్మ (పభావము 

విశేషముగా కనబడును. బర్లానొ & జోససక్ కథలాేని కజోనఫత్ ? శబ్దము భోధిసత్వ 

శబ్దమునుండి వెలువడినది, "కోసఫత్ శబ్దము అరబీ భాషలోని “ముద స్టఫ్ శబ్దమునకు 

రూపాంతరము. ఆది సంస్కృృతమునుండి బో ధిసత్స్య శబ్దమునకు అను వాదము * ఇయ్యది 

ఇతిహానిక రూపమైన సత్యము, వీనిసభావము అలీఫ్ లై లామిదకూడ పడినది.స ముగ్గ 

జాతేక (436) సంబంధము సూటిగాజున్నట్లు అందులోని ఒక కభవలనస్స సమగ 

చున్నదని -హామవం[దరాయి లిఖించినాడు వింటర్ నిజ్ మొనలై నవిద్యాాంసులంః 

అనేకకథలను 'సరిపోల్సిచూపినారూ ఎనిమిదవ శతాబ్దిలో అరబ్బులం ఐరోపా 

ఆ[కమించి "స్పెయిన్, ఇటలి వెంద బై న దేశములమోిద తమ [(పభథఖావముచూవీనారు, వారె 

“వంట జాతకక భలుగూడ త స (ప వేశించినవి. (ఫాన్సు దేశమధ్య కాల 

సాహిత్యములో పశుప త్యూదుల కథలు శేషముగణాగలవు. జాతేక కథల పభావము 

"వానిపై నున్నదని (ఫంచివిద్యాంసు లం అ రించినారు 

Chaucer తవ కథలలో ఒకచదానియందు Pardoner నోట జాతకకభ పలి 

కించినాడు. పదోనాబ్లవ శతాబ్దిలోని ఇటాలియన్" కవిశేఖురుడు “దాంతే రచించిన 

జగ(త్ససీద్ద మహాకావ్యమునకు Divine Comedy కి జాతకకథ ఆధారము అని 
ఖుతుశీలభ( చుడు ఉదాహరణపూర్వకముగా నిరూపించినాడు. “నిమి” జూతేకము (ర51) 

చూడదగినది. Shakespeare, Merchant of Venice లోనూ, As You 

like It లేను బాద్దకాథావీషయములం పలికించినాడు. 

పాలి సంస్క్ఫృతేమునకు (పాకృతమునకును మధ్య రూప మని ఇకజాలముంది ంవెరయా 

కరణుల యి పాయము, పాలివర్షమాలలో బు బభ్మూ ణప జ శావు లం 



"లేవు, విసర్ట లేదు. ళకారము కలదు. క్కి నదంతయ "సంస్కృత వక్షమాలతో 'సరి 
-పోలును. గృావచనమ.కూడ లేదని గమనింపవ లెను. పాలికిని సంస్కృృతమునకును గల 

'భేదసాద్భశ్యమ. లను ఈజాకకళథలో చూడవచ్చును. 

వానరిన్ల జాతకము 

అతీ లతే బారాణసీయం బహ్మదల్సే రజ్జం కాశేస్తే బోధిసత్సో కపియోనియం 
నిబ్బ త్తిత్వా బుద్దిం అన్వాయ అస్సపోళతప్పమానో థామసమ్నన్నో ఏకచరో హుత్యా 

నదీతీశే విహారతి తస్పాపన నదియా చేమజ్ల్లే ఏకో దీపకో చానప్పకాశేహి అమ్బ 

పనసాదీహి ఫలరుక్లేపా సమృన్నో. బోధిసతో నాగబలో థామసమ్నున్నో నదియా 
ఓరిము తీరతో ఉప్పతిత్వా దీపకస్స ఓరతో నదీమళ్షే ఏకో పిట్రిపాసాణో ఆలి, 
తిన్మిం నిపతతి, తతో ఉప్పతిత్వా తని శ్రైం దీపశే పతతి. త్ల నానప్పకారాని ఫలాని 
ఖాదిత్వా సాయం లేనేవ ఉపాయేన పబ్బాగన్య్యా అత్తనో వసనత్భానే వనీత్వా పున 

దివనే పి తథేవ కరోతి. ఇమినా నియా మేన తక్త వాసం క స్పేస్తి తని శ్రి పవ కాలే 

ఏకో కమ్బిలో ప్రపజాపతికో శస్సా నదియా వసతి. తస్స సా భరియా బోధిసత్తం 

ఆపరాపరం గచ్చ న్హం దిస్వ్యా బోధిసతృస్స హాదయమంనే దోవాళం ఊప్పాదేత్యా 

కోమ్బిలం ఆహా - శోమయ్లంఖో అయ్య, ఇమస్స వానరిన్షస్స పూదయమం నే దోవాళో 

ఆప్పన్నో”తి. కుమ్బిలోే (సాధు హోత్కి లచ్చసీ ౫తి వత 66 బ్రజ్జ తం సాయం 

దీపకతో ఆగచ్చన్స మేవ గళ్హి స్సామాతి గన్హ్యా వీట్రిపాసాణే నిపజ్జ బోధసత్తో 
దివసం చకిత్యా సౌయణ్ఞ సమయే దీపక్ రితో వ పాసాణం ఓలేకేత్యా3 అయం 

పాసాణో బ్లదాని ఉచ్చతరో ఖాయత్కి కిన్ను “కారణం తి చిేసీ. తస్పకిర ఉదక 

స్పమాణంచ పాసాణ ప్పమాణంచ సువవత్తాపిత మేవ. తేర స్ప ఏత దహోోసనిోఎజ్జ 

ఇమిస్సా నదియా ఉదకం సేవ సోయతి న వద్గత్కి అభచ పనాయం పాసాణో మహో 

"హుత్యా గజ ఇజాయత్కి కబ్బ్చను పద్దమరర్తుంగణ్ఞత్తాయ కుంఫీలో నిపన్నోతి”” 

సో వీవంసామి తౌవ నంతి --- తతేవ రత పాసాణేన నద్దిం తఖేంనో 

వియ భో పాసాణ తి వత్వా పటివచనం అలభంతో యావ తేతియం పాసాణాతి 

ఆహా, పాసాణోకిం పటివచనం న దస్పతీతిపన పీ నం వానరో కింభో పాసాణ, అజ్ఞ 

మయ్లం పటివచనం న చేసీతి ఆహా కుంభీలో ఆద్దా అన్యేసు దివనేసు అయం 

పాసాణో వానరిందస్ప పటివచనం ఆదాస్తి దస్సామి దానిస్ప పటివచవం తి 

చింతేత్వా కింభే చానరిందా తి ఆహ. కోసిక్వంతి అహం కుంభీలోతి. కిమథ్గం 

ఏళ్ళ నిపన్నోసీతి. తవ హదయమంసం పళ్టయమానోతి బోధసత్త్. చిని. అన్యోమే 
గమన మగ్గూ నత్లి ఆజ్ఞ మయాఏస కుంఫఏలో వంచే తబ్బోతి. అథ నం ఏవ మాహా 
--సన్ముకుంభీల, ఆహాొం అత్తానం తుయ్హ్ం పరిచ్చజిస్సామి, త్వం ముఖం వివ 

రిత్యా మం తవ. సన్తికం ఆగతకాలే గత్తాహీతి, కుంభీలానం హి ముఖ వివకే ఆక్టీని 

నిమోల ని, సో తం కారణం అసల్ల'క్టే తా ముఖం వివరి. ఆభాస్స అళ్టుని పిఫీయింసు. 



౧౮ పస్తావన 

సో ముఖం వివఠిత్నా అఖ్జుని నిమిలేత్వా నిపజ్జ. బోధిసత్తో తధా భావం జ్ఞత్యా. 
దీపకా ఉప్పతితో గంత్వా కుంఫీలస్స మట్లేక అక్క-_మి త్వా తతో ఉప్పతితో విద్యు, 

జ్ఞాల్లతా వియ విద్దోత మానో పరతీరే ఆరాసీ కంఖీలో తం అచ్చర్యం ది్స్య్వా 

ఇమినా వానరిం బేన ఆతి ఆచ్చేరకం కతం తి చిస్త్పత్వా భో చావరిందా ఇమస్నిం లేక 

శతు హా ధమ్మేహీ సమన్నా గతో ఊగ్గలాే పచ్చామిత్తో ఆభిభవత్కి 'తేసచ్చేపి 

తుల్వక్షుం అభంతి నే ఆతి మబజ్లుజే తి వత్యా ఇమం గాభ మాహా; 

య న్పేలే చతురోధమ్మా వానలింద యథాతవ సచ్చం ధమ్మో ధీతీ బాగో 

దిట్టం సో ఆతి వట్టతీ తి ఏవం కుంభీలో బో ధ్ధిస త్తం పసంసి త్వా అఆ త్తనో వసనరాణం 

గతో; 
జూతకకథల భాపలో కొన్ని తెలుగుపదములవంటివ్ని అందందు కానవచ్చుు 

చున్నవి. గారవమ్ము కసటాని (ఫలాని బొంద, శతేవాలిక్క సహ్య సవాలిక, అయ్య,. 

అప్పు ఆక్కొ_, సామి, కొన్ని పదబంధయులుకూడ గలవు. తలేత్యాత్యా_తడిపి; కొమిమ్ల 

= కొట్టి; అంచంఖాదిత్వా == అంచముతిని; కాలంక త్వా- కాలము చేసి, చనిపోయి. 

ఆం[భులలో “కాలము జేదయమట అనునది మరణించుటకుప ర్యాయ ము= ,ఇది పాలిచాహలో 

విశేషముగా. కనబడుచుండును.  సంస్క్ఫతేములో ఈ (వయోగము విరళము. 

(ప్రాకృత భాసా (గంధ ము లలోకూడ తెలుగు పదములవంటి వి కలవు ఆచార్యబుద్ద ఘే 

పషులం అం(ధులతో -నేకాక "తెలుగువారితో పరిచయము కలవాడై ఆ తెలుగుమాటలం తేన 

రచనలో సందర్భానుసారము గా (పయోగించి ఉండవచ్చును. ఇక పాలి (ప్రాకృత 

భాపాభవమై తేలుగు బాస కె మముగా వి_స్పరిల్లిక ంశవచ్చూగు అంధులు | పాక్ళత ములో నే 

మాటాడెడచారు. "కాలక్రమమున తెలుగుతోసమ్మేళనముగ లిగి తెలుగుమాటలు-గా 
కలిసీ ఊండవచ్చును, 

ఆం భధదేశ మాఖిక కథలు తొలువ సామాన్యముగా అనగనగా 

కరాజు ఆని కాని ఆన గనగా ఒక పేదరాశి పెద్దమ్మ అనికాని (పారంభమగును. 

అక్ ఇందులోని బాలకభలు వారాణసిలో (బహ్మాదత్తును రాజ్యము చెయ చుండ గా 

ఆని (పారంభమగుము, ఈ (బ్రహ్మా దత్తుడు వ్య క్రయా, జూతియా ఆమ సంశయము 

కలుగును. వమహాభారతమును బట్టియు, మత్స్య పురాణమును బస్ర్రేయు (బహ్మ దత్తు డను 

పేరు కలరాజులు నూరగురున్నాను. ఇంవలి (బ్రహ్మ దత్తు డొకడే యగుపక్షమయున 

ఆయన వే౭కొల?ి సంవత్సరములు జీవింపవలసీ యుండును. ఇంటే కాక వావివరుసలు 

కూడ తారుమా రగువుండున. (బహాదళత్తుని లే జూతివ్య క్లలం కకినిపోయిన వన నిజ్తాలు 

నిగ్గయించినారు, "వనక టి జన్మములలోను., తుదిజన్న్మ ములో 'సంబుద్ది పాంమవరకును 

బుద్దుడు బోధిసత్స్యుడే ఆయన (పతిజన్మలో ఏదో ఒక సుగుణను లలో కాని, కొన్ని 
నుగుణయులణాో కొన్ని పారమితత్య ము కాంచుచుండును. 

_పతిక థలోోన) ధర్మ బోధకల మ క ధలకత్వ్యచు ను గవార్చియు, సాంకేతిక 

విషయములనగూాక్సియ. ఇందులో అవకాశము లేక వివరింపలేదు. అవి యన్ని యయ 



ప్రస్తావన ౧౫ 

“ద్వితీయ సంపుటి (ప్రస్తావనలో కానవచ్చును, 
Vincente Fausboll ఆను డెన్మార్కు_ దేశీయ విద్వాంసుడు పాలి 

భాహలాే సంపాదించి (పకటించిన జాతే జాట్టుక కథా ఆఅనుమాతృక ననువదించినాను. 

“నార చన యఖథామాత*కము. అబౌద్దుల కనుపయు_క్రము లయిన శ భ్రార్గవివరణములన్కు 

వ్యాకరణ విషయములను విడిచినావ, కళలకు వలనిన సమగ సౌామ(గిని అనువదించి 

నాను. ఇది సరల -గాంథిక శె లి, వేలకొలగ-గా నున్న పద్యముల భాషకును వచనభాషకును 

(దగాఢ భేదము "లేకుండ సరళ గాంథిక చెలిని అవలంబించినాను. 

అన వావమ. లో అర్జస్ఫ్ఫూక్సిక్షై  ఒహువిద్వాంసుల (గ్రంసములను తిరగ చేయ 

వ౭సీ వచ్చినది. Oldenburg, యల Rhys Davids దంపతులు, 

విధు "శేఖర కాంతి గం9 ధర్యానంద కోళాంబీ, భదంత ఆనంద కాస సల్యాయన్ , విమల-చరణ 

లాహ్మో PE aa ఉపాధ్యాయ (పభృతుల రచనలు చదివినాను. Rhys Davids, 

‘Childers, Pete, Chalmers చెప్పివవానికిన్న చాద్దు డయిన కౌసల్యాయనుని 
'తాత్సర్యమున"కే హాచ్చువిలువ యిచ్చినాను, 

ఈ కఖథాసరిదోపామును (కీ. శ. 1951-52 అలాోో ఆంధీక రించినాశు. దై విక 

ముగా Central Govt, తాలూకు Mimstry Of Saentific Research & 

Cultural Affa11s వార సాహితీ సమితికి ఒహూాకరింఓన ధనముతో ఈసం పుటి 
మ్బుదెంచుట సంభవించినది. వారికి సాహితీ సమితి కృతజ్ఞతావందనము లక్బించుచున్నది 

శ్రీ జంధ్యాల "వేంకట ప్పయ్య కా ఈ గారు ఈ సంపుటి సకాలములో చక్క_గా 

ముడించి'నారు, శ్రీ ఆమంచ ర్ల గోపాలరావుగారు ముఖచి తము లిఖించినారు, 

౮ బుజ్జాయి [ దేవులపల్లి నుబ్బరాయశా స్రీ] , హాంాస చిత్రము రచించినాడు. వీరి 

SE శుభం భూయాత్! 

మ రోమ 

ఫతీ సమితి, 

శార్యర్కి వైశాఖ, వూ క్షమం 

నమో తనృ భగవతో: అరవాతో నమ్యూనంబుదన్న్చ. 





1 అపజ్జక జాతకము 

ఈధర్మకథ భగవాన్ (శావస్పీలోని జేతవన మహోవిహారములో నుండుసమయమున 

'జెప్పినది, ఏకారణముచే ఈకథ చెప్పవలసివచ్చెనుి ఒకానొక శకేప్టికి సంబంధించిన 

అయిదువందల శై ర్థీక మి[తులమూల మున 

బోర్హయానథ క్ 

ఒకనాడు అహాధ పిండిక గ్రేవ్వీ తిన అయిదునందల అన్యతె 

మి|తొలను వెంట బెట్టుకొని, విశేషముగా గంధము, వాల్వములు, 

"లేపములు, _తె లములు, మధువు, సవనీతిము, వన్త,-ఆవా ,డనాదులు 

పట్టించుకొని జేతివనమునకు పోయెను. అక్కడ భగవానునకు వంద 
నవు చేసి మాలాందులతో పూజించి, భిశంనంభుమునకు కెపధములు, 

వుస్తాదులు ఇచ్చి కూప్పంయుటలో అకుదోపములను విడిచి, ఒక 
(పక్కగా కూర్చుండెను "రెండనవుతమునకు సంబంధించిన శిష్యులు 

కరాడ తధాగతునకు వందనము చేసి పూర్ణ చం|దుని శోభతో వెలు 
గొందుచున్న వా నసముఖమును - అలమంములతో, అనులక్షణములతో 

(పకాశించుచు, నలువంకల నాలుగగనమూరల చూరిమువరకు కాంతితో 
నొప్పుచున్న సుందరశరీరమును చూచుచు, అనాధవిండికుని సమోపము 
ననే కూర్చుండిరి, శా_స్తశరీరమునుండి నడమ నడుము ఫుంజములుగ 

జ్ఞ్వనబుద్ధికిరణములు "వలువణుచుండెను. 

అప్పూడు బ్రుద్దుడం మనశ్శలా3లమున గర ంచు  తిరుణసింహాము 

వలెను, వగ్చాకాలమున. గర్జించు ముఫుమువ లెను, ఆకాశమునుండి 

అవతరించు గం“వలను, రత్నముల గా క్ష క కూర్చి నట్లును 

అష్ట్రవాక్కు.లత్" కూడే (శ్ర వంయాగ్వమై కమనీయ మొన ఉత్తమ 

న్యరముతొ నివిధవిధముల విచిత్రధర్శకథిలు_ చెప్పుచుండెను. వారు 
బుద్దునియువ బేశి ములు విసి ప్రసన్న చిత్తులై లేచి బుద్ధునకు వందనము 
జాస్తి అన్యశ రణము శూాని బుద్ధుని శంణుజ్చ్చిరి ఆనాణు మొదలు 

కొసి వారు |పతిదినము అనాధపిండకుసి వంట గంధవాల్నాదులు చేత 

గొని విజోరమునకు పోయి థర యం గనరు ఏనుచు డాని ల 

చేయుచు నదాచారము (శీలము) వొవీంచుకొనుదు [వతిము (ఉపోనధ 
కర శ్ర చేయుచుండిరి, 



9 జాతర కధ్లు 

మరునాడు భగవాన్ (శావ_స్తినుండి రాజగృుహమునకు పోయెను. 

బుద్దు జరిగినతరువాత నారు అన్యతె రిక శావక తెాధాగత నరణము 

విడిచి మరల అన్యవుతశ రణము వొచ్చి, "మొదట వోటిక పోయిరి. 

భగవాన్ వజెనిమిద్ మానములు గడవీ మరల చేతవనమునకు వచ్చెను. 

అనాధవీండికుడు మరిల వారలను చెంటగోొని, బుద్దనన్ని ధికి జేరి గంథా 

దులతో గకాజించి, (ప్రణామము చపి ఒక కక కా కూర్సుం డెను, కోరి 

కులు కూడ భగవానునకు వందనము చేసి ఒక పక్క. కారు చుండికీ. 

అప్పడు అనాధపిండికుడు బుదునితో ఆయన పర్యటన కేగిన వ్వ్నుట 

ఆలె రికులు తధాగతునిశరణము నదలుకొని అనముతముల (గ్రహించి 

తమ(ప్రధమస్థానమునకు పోయిననంగతి విన్న వించెను 

భగవాన్ అనంతెకోటి కల్పములవరకు నిరంతరము వాక్కుకు 
సంబంధించిన నదావారమును సాలనము చేయ కలిగిన (ప్రతాపముతో, 
దివ్యసుగంధవాసిత మై, నానావిధపరిమళ భరిత మైన రత్నె కరండమును 

కెరచునట్టు తనముఖపద్మమును విప్పి మధురన్యరముతో “త వానర్రు 
లారా, మూరు నిజముగా [తిెశరణములను విడిచి అన్యవమతమును ఆశ 

యింపబోయితి-రా?”” అని ప్రశ్నించెను 

వాము రహన్వము దాచుకొన లేక “భగవన్, నిజమే” అన్నారు. 

అప్పుడు బుద్దుడు ఇట్లు పలికెను “ఉసాసకులారా, క్రింది అవిచి 
నరకమునుండి పైన భవాగ నామక నరోంపరి చవలోకమువరకును 
అ|పమాణలోకథా తువులు ఎన్ని కలవో అన్ని టియందు నదాఇారము 

మొద లగు గుణములయందు బుదునికి సమాన మగు నరుడు ఎవడును 

"లేశు. అంతకన్న ఎక్క డనుండి రాగలడుూ భిక్సువులారా, పాదములు 

కల (వా ణులు ఎన్ని కలవో, వాదములు లేని (వాణిలు ఎన్ని కలవో 

బుద్ధుడు వాని అన్నిటికన్నను నర్వ ంేష్టుడని చెప్పబడుచున్నాడు. ఈ 
లోకమున కాని పరలోకమున కాసి అన్నిటను తధాగతులు శుద్ధ చిత్తు 
లయందు (కవులు ఇత్యాది సూ తములయందు (తీరత్నిములగుణ 

ములు (ప్రకాశితము కై నవి. ఇట్టి గుణములతో కూడిన |క్రిరత్నె ములను 
శరణము పొందు నుపానకులు సరా జదింపగు. వారు 

నరకములోని పుట్టువునుండి రక్షీతుశా  చేవలలోకమున నుత్నిన్ను లై 
మహాోనంప త్తి అనుభవింతురు. ఈకారణములచే మిరు ఇట్టి శరణము 



1 అవత్త్హుక జూతకయు వి 

లను విడిచి అన్యమతములలోని శరణములను ఆశ్రయించుట అనుచిత 

మనపని,” 

(తిరత్నములు మోశతుదాయకము లని బాగుగా ఆదరించి శరణ 
ములను ఆశ్రయించువారు నరకాదులలో జన్నింప నక్క_రలే దను 
విషయము నిరూవించుటకై. ఈస్మూూత ముద్ధరింపబడినది. 

ఎవరు బుద్దుని తెరణి జొత్కిరో బారు నరకమునకు పోవను, మనుష్య 

డేహమును విడిచి వారు చేవలోకము చేరుదురు.” 

కవర్ ధర్భ్శమును నరిణు జొత్తురో వాను నరకమునకు బోవరు; 

మానవ జేహామును విడిచి చేవలోకమును చేరుదురు.” 
“ఎవరు సంధఘుమును శరణు జొత్తురో వారు నరకమునకు బోవరు; 

మానవచేహుమును విడిచి చేవలోకము చేరుదురు.” 

భఛయభిత్యులై మనుజులు పరంతములను, వనములను, ఆగామము 

లను, వృతుములను, చై ఆాదులను అ నెకస్థానములందు దేవతిలనుగా 

భావించి శెరణు జొత్తుగు అడి మంగళ దాంయకము కాదు ఈ_త్తమము 

కాదు. ఈశరరాములవలన నవు_న్తదుఃఖ సివారణము సంభవింపదు. 

ఎవం ఒద్ల రర నంఘములను శరణు జాతర వాస నాలుగు 

అర్యనత్యిములను బాగుగా ప్రజ్ఞతో చూచినవా రిగుదురు. దుఃఖము 
తదుత్సి_త్తి దుఃఖనాశము, దుఃఖమును నశింపజేయు ఆర్య అష్టైంగ 
వాార్షము--ఇవి ఆర్యనత్విములు. ఇవ్, మంగశ (వదము _లె నశరణములు. 

ఉ_త్తమళరణనులు వీనిని పొంది మానవుడు నము నదుఃఖములనుండి 
విముక్షు డగును. 

శా స్స వరక ఈధరోపదేశము చేయుటయే గాక ఇదికూడ చెప్పెను: 

“ ఉవానకులానా, బుష్ట్రానున్న సతి కర్భష్టానమును, శక్ కర్మ 

న సంఘానున్న్యృతి న శోతి-ఆప _త్లికరార్షమున్ను 

(శోతి-ఆప_ క్లిఫలమును, సర్వదాగామిమార్షమును, నరం దాగామిపల 

మును, అనాగామిమార్షమును. అనాగామిపలమును,అ (రత మార్ల మును 

అర్హాత్ ఫలమును ఆన్యనత్యములు ఇచ్చును ఆప్రకారముగా 
ధరోో* వ బేశముచేసి, ౫ దకిట్ల నను “ఈ(ప్రకార హైైనశరణములను విడిచి, 

మోగు అనుచితికార ఎమువేసినారు *” 

బుజ్టానున్న స్ట శోతాప _తీమూగాదుల నొనగును భిశఖవులారా! 
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ఒక్క-ధర్మను నభ్యసించినచో అభివృద్ధిచేసిన చో సంపూర్ణ నికే దము 

(విగాగము, నిరోధము, ఉపశమనము, అభిజ్ఞ్ఞ, సంబోధ) లభించి నిర్యా 

ణము [పా్పించును. ఆ యెకధర్న మేది? బుద్ధానున్న తి (ప్రభృతి 

సూతములచే అది (పతిపాదితము కావలెను. 
ఇట్లు భగవానుడు బహుప్రకారముల ఉసానకుల కుపదేశ హ్. 

“ఉసాసకులారా, పూర్వము మానవులు  తెర్క_వితర్మ__ ములలొో” 

అ ఠోాగ్యశ రణములను నశరణములుగా పరి గహించ్కి భూతములకు 

వురుభూమిలో (గానమై నకించిరి. ఆమరుభూమిలో నిర్హోవ (అపల్ణాక) 

శరణమును అనుకూలతతో నంపూర్ణ ముగా గ్రహించిన మానవు 
లకు కల్యాణము నంపాప్త మయ్యెను” అనిచెప్పి మానమువహించెను. 

అంతట అనాధపిండిక గృవాపతి ఆసనమునుండి లేచి భగవానునికి 

వందనము చేసి ప్రశంసించి, శెండువేతుల జోడించి శిరస్సుపై నుంచి 
కొసి ఇట్లు చెప్పును 

“భే ఈయుపానకు లీనమయమున  ఉ_త్తమశిరిణము. విడిచి 
వితర్క_మున వెనుకకు పోవుట మాకు తెలియును. కాని పూర్వ 
"కాలమున భూతిముల మరుభూమిలో వితర్మా_నంతిరము వెనుకకు 

పోవువారికి వినాశము కలుగుట్క సిర్ణోషగహణము చేయువారికి 
కల్యాణము లభించుట మాకు తెలియదు. అది తెమేకే తెలియును, 

భగవన్, సుఖముగానున్న చో మాకు దానిని ఆకాశమున నుదయించిన 

చంద్రునివలె |ప్రకటనచేయుడు.” 
అప్పుడు భగవాన్ ోగృవహాపతీ, నేను అనంతికాలమునరి కును 

“దళశపారమితలను పూరి చేసికొని లోకుల నంశయములను నివా 

రించుటకై, = బుద్ధ (సర్వజ్ఞ త) జ్ఞునము వాందితిని. బంగారు గొట్టములో 

సింవాతె ల లము నుంచినరీతిగా ఉ _త్తమధ్యాన ముంచి వినుశేి అని 

విని 6 ఉత్పాహపర చి మేభఘుములను చీల్చుకొని వెలువడు చందు సివ లె 

పూర్వజన్మమున మరుగుపడి యున్న వృత్తాంతమును (పకటీకరించెను, 

అతిత కధ 

పూరంకాలమున కానీ రాష్ట్ర, ములోని వారణాన నగరమున 

(బవ్యాదత్తుడు "రాజ్యము చేయుచున్నపుడు బోధిన తుడు సార్థవావా 
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కులమున జస్నించ్చి పెరిగి "పెద్దవా డయిన వివ్నూుట వ్యాపార ముమిోాద 

అయిదువందల బండ్లతో విచరించుచుండెను. ఒకప్పు డతడు తూరు 

నుండి పడమరకును (అపగాంతమునకు), వేరొకప్పుడు పడమరనుండి 
తూర్పునకును [వయాణము చేయుచుంజను, వారణాసిలో నే వేరొకవణి 

క్పు[తుడు మందవుతి ఉపాయవిపీనుశు నగువా శుంజెను, బోధినత్మోడు 
కాశీలో విలువగల సరకులు 500 బండ్లలో నింపి (పయా? వ. 

సిద్దముగా నుండెను. మంవవముతి మగువ రృకుగుకాడ అశు చా 

“ఈచాలనార్గవాహాపు త్రుడు నా వెంట నద్భునేని వేయిబండ్లును 

(ప్రయాణము కీసీనచో (తోవ న ఎ, వంట రష, జలము, 

పశువులకు పచ్చిక దుర్గ భమగును. అతెడ్ “నేనో ముందు (ప్ర్హయాణము 

చేయవలను” అని యాచించి వాసికి వార్ష పంపి పైనంగతులు 
తెలిపి “మన మిరువురము ఒక్కసారిగా వోజాలము,. నీవు ముందు 
బోనుదునా? ఆవల వబోవుదునా%”” అని యడిగను 

వా డాలోచించి “ముందు నేను పోయినచో బహులాభము 

లుండును మార్షము _తక్టుడు పడదు వృపషభములకు మంచిపచ్చిక 

అబించును. నా వకివారమునకు మంచి కూరగాయలు లభింనును 

నిర్ణ లోదకము దొరకును, నా యిచ్చవచ్చిన విలువకు వస్తువులు 

విక్రోయింపవచ్చుసు” అనుకొని “ఆర్యా, ననే ముందుపోవుదును” అని 

చెప్పెను, 

ఆవల చ చాలలాభములు కలుగు నని బోధినత్తు 

డిట్లు తిలపోసను “ముందు వోవువారు మార్లములో విషమస్తాసము 

లను నమానము చేయుదును. వారు చన్న త్రోవను చేను పోవుదును 
బారి వృషభములు ముదురుగడ్డి తినును, “బాగుగా పెరిగిన ము పత్తిని 

గడ్డి నాయెద్దులు మేయును, “ హాతకూరాకులు చారు. కోకా నగా 

కోత్తగా ములచిన Mest మూావారలు తిందురు. వీరు నేని 

నోట వారు నూతులు (తెవ్వవలసె యుంగును, వారు (తవ్విన "బావుల 

లోని నీవు మేము (_తాగుదుము. వెల సనిర్టయించుటయన్న మిక్కెలి 
కరిన కార్యము. ముందు బోయినవారు నిర్ణ యించిన విలువలకు నేను 

సులభముగా నరకు లమ్మకొొందున .”” ఈలాభము లాలోచిం-ది బోధి 

న తుడు “బాబ్మూ నీవు ముందుపొామూ” అనెను. మంచిదని ఆ వెరి 
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వాను బండ్లు కట్టించి బయలు దేరాను. కముముగా నతడు మానవ 

నివానములు చాటి కాంతారముఖము చేరెను, 

కాంతార  మయిదువిభములు చోరకాంతారము, వన్యమృగ 

కాంతొరము, నిర్ణలకాంతారము, నిరానుషగకాంతారము, నిరావోర 

కాంతారము అని సీ రుండ చేమో అని సారనాహాకుమారుడు శకట 

ముల్బపై "పెద్ద ఫాండములలో స్కు నింపించి అరువదియోజనముల 

కాంతారమున సయనము చేయసాగెను. తన ధ్యభాగమును జేరునప్ప 

టికి అధివాసి యగుయత్వుడు “వీరిచే వీరు పారబోయించి, అందరును 

బలహీను లయినపిమ్నుట ఛశతు.ంతును” అని యోచించి, సిజ,ఫఫావ 

మునే ఉ _త్తవు శ్వేతివృపుభములు పూస్పిన మనోహరయానమును 

సృజించెను, విల్లంబులు, కత్తి, జాలు ధరించిన పరిజనముతో, తడిసిన 

పెండ్రుకలమై కుముదోత్సిలమాలికలు చుట్టుకొని, ఆర్హ 9వ స్ర్రములతో 
అధిపతివఆ బండిలో శూమ చుండెను. బండిచక్రములకు బురద అంటు 

కొొని యుండెను, అతని ముందువెనుకల నడచుచున్న పరివార జనులు 

తెడిసినతెలలకు నల్ల తెల్ల కలంవదండలు చుట్టుకొని, తెల్ల తామరల 

గుత్తులు చేతిబ్బుకొసని, రుచ్యము లై న తామరతూండ్లు నములు చుండిరి. 
గాలి యెదురుగా కొొట్టుచున్న ప్పుడు డనుకను వెనుకనుండి గాలి 

కొట్టునపుడు ముందరను వ్నర్తకుకు చనుచుండును,  ఆనమయమున 
ముందరిభాగమున నతడు పోనుచుంజను. అతనిని చూచి యముడు 

తనబండి _ప్రక్క_కుతివ్హించి “ఎక్కడికి పోవుచున్నారు?” అని యడిగెను, 

తెనశేకటమును (పక్క_కు తప్పించి, తెక్కి_నబండ్లు పోవుట కవకాశము 

కల్పించి యువకుడు యకునితో ని ట్ల నెను. “ఆరాం మేము వారణాసి 

నుండి వచ్చుచున్నాము ఈత్సెలములను కుముదములను మాప తిలకు 

చుట్టుకొని, కొన్ని చేతి బుకొసి ఆఈొమరతూండ్లు నమలుచు, శరీరము 

బురద కొట్టుకొని, బట్టలు కిరు -కారు చుండగా వచ్చుచున్నారు. మో 

[తోవలో వర్షము కురిసినదా? తామరలు కలువలు నిండిన నరోవరము 

లున్న వా” 

అతినిమాటలు విసి యత్వుజు “*ఆరార్ర వ మంటివి? ఎదురుగా కన 

బడుచున్న పచ్చనివన గాజి కావల నరంము ఏకజలారణ్య మే. అచ్చట 

వర్షిము కురియుచున్నది గుంటలలో సీరు నిండియున్నది అక్క 



డక్కడ నరస్పులలో పదుముల్వు కలువలు నిండుగా నున్నవి” అని 

పలికి వరునగా బోవుచున్నబండ్రనుదూచి “ఇవి యెచ్చటికి బోవును?” 
అసి యడ్గను, 

“ఆజనపదమున కుల 

“ఈబండ్లలో ఏమి సరకు లున్నవి?” 

“ఈయోాసరకులు * 

“భారముగా కదలుచున్న యూబండిలో "నేమి కలదు?” 

“ఉదకము.” 

“ఇంతవరకును మోావెంట నీరు తెచ్చికొనుట మేలే. ఇక అవసరము 

చేదు. ఆవల కావలసినంత జల మున్నది. పీరు వారబోసి భాండములు 

పగులగొట్టి వేయుడు. సులువుగా oe చేయవచ్చును ఇక 
పాండు ఇప ప్పటి'ే మిమ్ము బాల సేవానితిని” అని యత్సుడు కనుచూపు 

చుర చాటి చని, నిజనివాన మగు యతునగరమునకు మగరరలిపోమెను, 

ఆబుడిహీనుడు యశఠ్ఫునిమాటలు నమ్మి, 'భాండములు పగుల 
గొట్టించి, పుడిసెశు సీరుకూడ లేకుండ పారబోయించి, బండ్లు సాగిపోవ 
నాన తిచ్చెను. ముందరికి బోవగా జలబిందువుకూడ కానరాలేదు. 
దప్పికవలన పరివారజనులు బడలిక జెందిరి. సూర్వా_స్తమయము వర 

కును వారు (ప్రయాణము చేసి, బండ్లు విప్పి, వృషభములను చ్మక్రములకు 
గట్టి వెసిరి. మనుష్యులకు పశువులకు వంటకును నీరులేదు. బడలి వారు 

చేల బరుండిరి. రాత్రివేళ యహ్సులు నగరమునుండి బయలుబెరి 
వచ్చి, మనుష్యులను పశువులను వధించి మాంనము తిని, అస్థిక లు 

మూత్రము విడిచివోయిరి. ఒక్క_మూర్చుసివలన నెల్లరు వినాశము 

చెందిరి. 500 బండ్లలోని సరకు లై యుండెను జ చెల్లాచెదరై 

పడినవి 

బుద్ధిహీన నార్హ్దవాహ స్కుత్రుడు బయలుదేరిన. నూనము పదునె దు 

క. బోధిసత్యుడు 500 బండ్రలో సరకులు నింపి నగరము వెలు 

డి క్రమముగా కాంతారము జేరెను. అచ్చట కుండలతో సీరు 

వ. బాగుగా కూడ బెట్టి, స్క.౦భావారమున భేరి |మోాయించి, 

యత డందరను సమావేశ పరచి “నాకు తెలుపకుంప ఫుడిసిలిసీరుకూాడ 

వాడకూడదు. అరణగములో వివవృతు.ము లుండును. ఇంతికుముందు 
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మారు తినియుండని పరము గాని ఫలము గాని నాకు తెలుపకుండ తిన 

“రాదు” అని భేదించి. శెికటములతో నడవిలో (బవేశించాను. నగ్నము 

దూరము పోవునప్పటికి యక్షుడు 'వెనుకటివలెనే బోధిసత్తునికి మార్ల 
మున కానపచ్చెను “దీనిపేరు నిర్ణలకాంతారము. నిర్భయు డై న 

యీరక్తన్నేతొనిసీడి నేలపై బడుట ేదు. ఇతడు మందవుతి యగు 
వ రక కుకాగారునిచే వీగు వారబోయించి యుండును బడలిక వెంది 

ఎల్లరు సిద్రించినవిమ్మట నందరను ఛశీంచి యుండును. ఇతడు నాబుద్ది 

కుళలతను, ఉవాయకౌశలమును (గహింపలేదుూో” అని తలపోసి బోధి 
సత్తుడు ' మూరు పొంగు. మేము వ_ర్ష్వకులము, వేరొకచోట 'నీరు 

చూడకుండ ఉన్న నీయ నారిజల్లము. ఉదకము కానబడినచోట ఈసీరు 
వారిబోస్కి ఫారము తగ్గించుకొందుము అని పఠలిశెను, 

చూప్రుమేరి దాటిపోయి యతుడు నిజనగర మునకు వుర లెను, 

అనంతరము పరివారజనులు బోధినముంనితో “అలా , ఈజనులు నీల 

వనరాజ చాటగ నే నర్షించుచుండు నని చెప్పినారు. శిరసులచుట్టును 

పువృమాలిక్ష కలు చుట్టుకొని, చేతులలో నల్లగ లువలు పట్టుకొని, 

తామర తూండ్లు తహ తిడివెండ్రుకలతో, తిడిబట్టలతో శ కానవచ్చి 

నాము. కాబట్టి వునము నీరు పారబోసి బండ్ల బరువు తగ్గించి త్యెరిత 

ముగా (ప్రచ క ఆం చేయుదము అని చెప్పిరి. 

బోధిన తుడు వారి మాటలకు శేకటము లాపీ, జనులను నమా వేశె 

పంచి “ఈయడవిలో సరస్సు కాస్ పువ్కు_రిణ్ కాని ఉన్నట్టు మో 

రన్న డైన పనా గా?” అని యడి7ాను, 

“ఆశర్నా, వినలేదు. నిర్ణిలకాంతార మని దీని పేరు” 

“పీలవనగాజి కావల నర్షించుచుండు నని వా రన్నారు. వర్ష 
వాయువు అంతిదూ+రము విచును.* 

“యాజనమా్రి వ్య 

“వారె య ) మూలో నెవరిశరీరము నైన తాకనచా””? 

“లేదు ” 

“మూరు మఘ కీర్త వంంతిగనవారము చాడగలరుళి?” 

“డరరూజవరూార "మయ్యా!' i 

“మిలో నెవరి కయినను వుబ్బుకోవు కనబడుచున్న దా? 
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చే దయా!” 

“ఎఏంతదూరమున మెరపు కనబడును?” 
“నాలుగా దు యూోజనము లయ్యా!” 

“ఇం దెవ శైన మెరుపు చూచినారా?" 

హలీ దయా!” 

“ఉరు మంతదూరము వినబడును?”” 

“కెండుమూడు యోజనము లయ్యా!”” 

“ఐం 'దెవర్వైన ఉరుము ధ్వని విన్నారా” 

ప దయ్యాా!”” 

“వారు మానవులు కారు, యతులు, వారు చెప్పినట్లు నీరు పార 
బోసి బడలిక చెందొనపిమ్మట మనలను భహీంచు కోరికతో మరలి 
వత్తురు. ఉపాయశాలి కాని సార్లవాహ కుమారుడు నీరు వారబోసి 

శ్రీ ణించిన విముటు  యయశ్సాూలు “రత నతనిని భశీ.ంచి 

యుందురు అతిని 500 శకటములను నరకులనుగూడ మున మోనాడు 

వరాత “లము జలబిందు వయినను చింద నీయక త్యెరితముగా 

వోవుదము,”” 

వారు [ప్రయాణము చేయగా నొకచోట 500 సరకుల బండ్లు కాన 

వచ్చినవి, మనుజుల యస్థికలు, పశువుల బొమిశకెలును చెల్లా చెదరైై 

యుండెను బోధిన తుడు తనశకటములను విప్పించి చకాకారముగా 
నిలిపి మనుజులు సాయంనమయమున నే భుజించునట్ల, చేసి, పశువులకు 
మేత వేయించి, వాని చుట్టును జనులను పరుండ బెట్టి బలనాయికులతో 
గూడ ఖుడ్డహ స్తు నిలిచి, రాతి మూరు కావలి కాచి, 

అరుణోదయమున కెదురు చూచెను, 

ఉదయము బోధిన తుడు సుర కార చలు సర ర్చి రించి, వృషభము 

లకు మేత వేయించి, ఒటిబండ్రను విడిచి పెట్టి వుంచివాసిసి ప్తూన్చి, 

వెడననరకులు వదలి, వుంచినరకులు ఎత్తి, ఉద్దిష్టన్రానమునకు జాను. 

అచ్చట తెనవ స్తువులను రెంగుమూడురెట్ల విలువ కమి, పరివారములో 

నొక్క_నిగూడ కోల్చోవక, నిజనగరమునకు మరలి వచ్చెను, 
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పలికి నారు యథార్హంబు కొలది మంది; 

తార్కిక జనంబు లెండవదాని సత్య 

మనియె; ([౧హీయించి ధీమంతు “దైన చాడు 

ఇద్ద సత్యము" స్వీకరించు టొప్పు. 

బుద్దుడు ఈ ధరతో పదేశము చేసి గండు కథలను చెప్పి సరి పోల్చి జూరతక 

సారాంశమును వెలంవరించెను. “ఆ కాలమున మూర్భవ కుడు జేవద త్తుడు. ఆతని 

పరివారము చేవద త్వుని పరివారము. ఈసమయమున బుద్దుని మండలి బుది మంతు డగ 

వ రకుని మండలి. బుదిమంతు డెనవ రకుడు సేసి” ఆని భగవాన్ ధర్మో పదేశము 
జాలి ణి చకా 0 

ముగించెను, 

2 వణ్ణుపథ జాతకము 

ఈధర్మకథ భగవాన్ (శావ _స్త్పీలో వివారించుసమయనున ఇెప్పినది. ఎవరికొంకుని 

శిథెలపయత్ను డగు నొకానొక భితుకుకొరకు. 

ఎరయాన కభ 

బుద్దుడు _శాన_స్తిలో విహారము చేయునపుడు (శావ_స్టినివాసి 
యగు కేలపు(తు ((వాబల్యము కలు డొకశు జేతవనమునకు జని, 

శా సను నమోాపింి ; ధర్మోప బెశిము నిసి _ప్రనన్నచిత్తుడై, ఇంద్రియ 
సంబంధ మైన త దోవ ముంగుట గహించ్కి సాధువయి, 

భిమదీకు ( (ఉపనంపదు గై కొనెను, అయిదునంనత్సరములు గడిచిన 
పిమ్మట అతడు రెండుమా(ికలను,  విదర్శన|క్ర్షమమును నేర్చి, బుద్దుని 
తనచి త్తమున కనుకూలరోూా|కియ (కర్మస్థానముగా (గహించెను. 
అసకరరయు అరణ్యములో (ధ్ర వేళించి, న ర్హూకాలమున మూణుమూన 

ములు సాధన చేసినను అవభాసమా(త్రము' కాస్తి నిమి త్రమాతము 
"కాసి ఉత్పన్నము కాలేదు. 
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అప్పు డతడు ఇట్లు యోచించెను “బుద్ధుడు నాలుగవిధములవ్య కు కు 
లనుగురించి చెప్పినాడు. చేను నాలుగవవిధ మైనవ్య కి కని (తుదివాడను 

కావచ్చును ఈజన ములో మూార్దిము కాసి ఫలము కాని: యేమూ 

(తము లభింపదు అరణ్యములో నుండి నేను చెయగలుగున ీమి 

కావున బుద్దునికడకు జని, తదీయవుహోసుందర బేహామును చూ మచ్చు 

ఆయనవుధుర ధరార్మప చెశమును వినుచు విచారణ చేయుదును?” 
ఇట్లు తలపోసి అతడు మరల జేతవనము చేరను, 

పరిచితులు, మతులు నప్రు జతెది ని ట్రడిగిర” “ఆయుష్నన్, సీవు 

యోగాభ్యానము అం చేయుట. భఛభగవానునికడ 

'యోగవిధిని (కర స్థానమును గహించి పోతివి, కాని యిప్పుడు మరలి 

త. నంఘములో కలివి. సీన్ర సాధున్ఫు ((పష్మవభ్య) "కావల నను 

నుడ్రేశము పత్తి అయినదా నీవు పునర్జన్ననుండి. విము క్షుడ 
వయతివాళో క్ట 

““ఆయుప్పుంతులారా నాకు ౩3 రార్హమ కాని ఫలము కాస్త లభీంప 

లేదు. నేను బహుశః యోాగ్నుడను కానేమో అని యాచించి, అభా 

నము విడిచి వచ్చినాను.” 

“ఆయుష్నన్ , దృథమై శక్తివంతె మైన ఉప దేశమున సాధువు వయి 
ఆప్రయత్నమును విడుచుట ఉచితిముగా లేదు. రమ్ము, తథాగతుని 

నన్నిధికి తీసికొని పోవుదుము అని వా ంతనిని శాన్త్వవద్దకు గొని 
పోయిరి, 

శాన్త అతిసిని చూచి “భివుకులారగా, ఇష్టము లేని ఈ సక భే 

గొసివచ్చితి!. ఈ భిత్కు "నేవి యపరాధము చేసినాడు?” అనెను. 

“భి న్తే ఈ భిమువు నై వ. ధర్మమున సాధు వయి, యోగాభ్యా 
నము చేయుచు, ఆయత్న న ము మాని తిరిగి హమ క్ట 

భగవాన్ అప్పు ఇతనితో “ఏమి? నిజ మేనా? సి (ప్రయత్నము 

నడలిందచినాజబా?” అ నెను. 

“అవును, సత్యమే, ఫస సైన్. 

“ఫియూ, ఇట్టిధర్శనమున నాధువ్రు వలు, కం సంతొష్టుడు 

ఏకాంతేవియుణం (ప్రయత్న వాన్ కాకుండ వల అలనభిక్సుప్రు_ అని 
బయలుపడినాన్రుి సీప్పు కూర జతను దళ యత్నిపవాయణుడవు 
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కాలేదా? పూర(జన్నలో సీ వొకడవే అయిదువందలబండ్ర జంతువులకు 

మనుజులకు జల మొసగి వురుభూమిలో సౌఖ్యము 'కలిగింప లేదా? 

ఇప్పుడు విశ్వాన మేల కోలుపోయితివి?”” 

భగవానుని యీూవాక్కులవలన  అభిక్వువు భృధత నొందినాగు. 

ఈమాటలు విని భికుకులు భగవాను నిట్లు (సార్థించిరి భా, 

ఇప్పూ డీఖితువు విశాంనము కోలుపోయి యుండుట (పకట మయినది, 

"కాసి పూర్ణజన్మములో బ్రతసి ఒక గాసనియత్న ముచేతనే మరుభూమిలో 

మనుజులు వృహభములు నీరు (త్రాగి సుఖంచుట మాకు కోలియదు. 
తమనరంజ్హతపలన అది (పకట వుయినది. మాకుగూడ ఆవిషయము 

ప. వ 
“అ ట్లగుచో భియువులారా, విను” అని భగవాన్ ఆభియమువుకు 

చె మై తన్యము కలిగించి, పూర్యజన్నములోని అజ్ఞాతవిసయమును (పకటేక 
రించెను, 

అతీత కధ 

పూర్వము వారాణసిలో (బ్రహ్మద త్తు తుడు రాజము చేయు చుండగ్యా, 
బోధిన తుడు సార్థవావా కులమున పుట్టి పెరిగి పెద్దవా వయి, 

500 బండ్లతో వా గ పారారము 60 యోజనముల  యెశారిభూమి 

చేరను, “అందలి నన్న యిసుక గు హా బట్టిన-చో _ేశ్ళనందులనుండి 

జారిపోవును. సూర్యోదయానంతర మామరుభూమి "వేడి మ 
అంగార సద్భశ మై యెవరును నడచుటకు వీలు తే కుంశణును, కావున 

పాంథులు బియ్యము, నూనె వంటచెరకు, నీరు ముద లగునవి బండ్ల 

"కత్తి రాశత్రివేళనే ప్రయాణము చేయుదురు. తెల్లవారు జూముననే 
శకటములను వలయాకారముగా నుంచి నడువు ముంటపమువ లె 

'నేర్చాటు వేసి పైన చాందినీ కట్టి, (పొడ్దెక్క_కముంచే భోజనాదికము 
ముగించి, మంటపమునీడలో పగలు గడెపెడివారు,. సూర్య్యాస్త స 

మాన వముయినంత నే భోజనములు మ "నేల చల్లబడగా నే బండ్లు 

కట్టి పయనము చేసెడివారు,. ఆయిసుక యొడారిలో (ప్రయాణము 
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సమ్ముద(ప్రయాణమున ల నుండును. న స్టలసియా 

వుకుడు వారిని నడపుకొని పోవలసియుండును. సార్థవాహుడు 

కాంతారమున నీప్రకారముగా పయనము చేయుచుండెను." 
ఇక యోాజనమా।త దూరము పోవలసి యుండెను. ఆర్మాతి మరు 

కాంతారము దాటి వోవచ్చు నని తలచి యతడు సాయంనమయమున 

భోజనానంతరము వంటచెరకు, నీరు పారవేయించి బండ్లు కట్టించెను. 

నియామకుడు మొదటిబండిలో అఆనందిపై కూరుచుండను, ఆకనమున 
తారల నవలోకించుచు ఇటు పొం డనుచు (త్రోవ చూపుచుండెను 
కాని అంతదూర మతేడు నిదుర తేకుండుటవే బడలిక చెండి నిదించెను, 
వృషభములు వచ్చినతోవనే వెనుకకు మరలిపోయినవి.  అరుణో 
దయమున నియామకుగు నిద్ర లేచి నత్యత్రములను పరికించి బండ్లు 
వెనుకకు (తిప్పు.డని యరవెను. వారు బండ్లు మరలింది నరిదిద్దునప్పటికి 
తెల్ల వారెను, “నిన్న మనము విడిచిన స్క_ం౦థావార మిచే. వంట 
రకు నీరు లేవు. దుర్లతి పట్టినది!” అని బిడారులోని జనులు బండ్లు 
విప్పి, వలయాకారముగా చేర్చరించి, ఒకొొ_క్క_డును నిరాశతో తన 
బండి|కింద చదికిల పడెను, 

తా నభైర్యము చెందినచో నందరును నశింతు రని బోధినత్త్యుడు 
తలపోసి చల్లనివెేళ నటు నిటు దిరుగుచు దర్భలదుబ్బు మాచను, 

అడుగున నీ రుండుటచేతచే దర్భలు పెరిగిన వని భావించి అయన పలుగు 

తెప్పించి యచట (త్రప్యించెను అరువదిమూరలలోతు త్రవినవిమ్మః 
పలుగునకు పాషోణము తగిలెను అందగును శ్రైర్యము కోల్యోయిరి. 

రాతి కింద సీ రుండు నని బోధిన త్య్యుడుమా।త్రము విశ్వసించి, గుంటలోనికి 

దిగి రాతిపై నిలుచుండి క్రమముగా వంగి చెవి యొగ్మి వన నెను. నీటి 

చప్పుడు చెవికి తగిలినంత నే ఆయన మెకి వచ్చి, పని చేయు-చాలునితో 
“తాబ స వక ర్యపడిన-వ్ో అంవరు నశింతురు ర్రై ర్యము సూప్, 

ఈ యినుపగూటముతో గుంటలోనికి దిగి పాపషాణమును శేదింన్రము” 
అసి చెప్పును. 

తక్కి_నవారికి ధైర్యము లేకున్నను ఆయన మాటచొప్పున 
బాలుడు దిగి పాపాణమును (బ్రద్దలు చేసను, ఉదక (ప్రవావామున 

కడ్డముగా నున్న బండ పగిలి ముక్క లయ్యును. "తాళపమాణమున 
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సీరు పై కెగసెను. ఎల్లరును దప్పి తీర్చుకొని స్నానములు చేసిరి, 
అనంతరము (పాతవడిన బండిచక్రములు మొదలగునవి నరకి వానితో 
స్ప్పూ చేస్తి వంట లయినపివ్నుట భుజించి పశువులకు మేత సీస "పెట్టి 

సూర్యు డ_స్తమించినపిదవ నూతికడ న్యజ_న్తంభ ము (పతివ్వించి వారు 

గమ స్థానము చేరిరి. అచ్చట సరకులు ెండుమూడురెట్ల విలువకు 

విక్రయించి లాభము తీసి నిజనివానములకు మరలి చనిరి. అచ్చట జీవి 
తాంతమువరకు కాలము గడిపి కర్నానురూప మైనగతిని పొందిరి. 

బోధ్న త్వ్య్యుడుకూడ జానాదిప్రుణ్యకార్యుములు చేయుచు తొదక్రు 

కర్మానుగుణ మగు పదవిని పొంచెను. 

(తవ్యుక ము "పెట్టి యిసుక మార్చి మ్మ నందు 

పడసిరి (పయత్న శీలురు బహుళ జలము, 

వీర్య బలములం కూడి యీవిధినె యత్న 

శీలం డగుముని కాంచును చి త్తశాంతి. 

శాస రండుకథలు వినిపించి సరి పోల్చ జూతకకసారాంళమును చూసెకు. 

6 ఆకాలమున విశ్వాసము కోలంసోవక, పాపొణమును లాగి జనసమూవపామునకు 

జలము నొసగిన వాడు నాచిన్న సేవకుడు (చుళుపస్తాపకుడు) ఈభితు జే. మిగిలినమండలి 

చేటి బుద్దమండలియే. (పభానవర్తకుడను నేనే” ఆని భరో శ్ర పదేశము ముగించను. 

8 సేరివాణిజ జాతకము 

ఈ ధర్మో పదేశమును భగవాన్ (శాన_స్తిలో నున్నపుడు విశ్వాసము కోలుపోయిన 

సు ర కృ(యకారముగా భశబవులం అతనిని బుద్నుసకజకు గొని 

వచ్చిన పిమ్మట శాన యిట్లనెను . సిత, అట్టి మార్ల ఫల 
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దాయక మైనధర్శమును సాధువు ను సీవు విశా్యనము కోలు 
వోయి యున్న అతు, మూల్యము గల సువర్ష ర్ళృస్థాలిని పోవిడిచిన "చేరి 

వాన్ నణిక్కు_వలె విచారము నొందుదువు.” ఆవేషయము (పకటీకరింప 
భగవానుని భిక్షువులు (ప్రార్హించిరి, ఆయన పూర్వజన్నమున మురుగు 

పడిన విషయము నిట్లు పకటించను. 

అతిత కధ 

అయిదుక క ల్చములనాడు బోధిన _త్త్యుగు ర రాఫ్ట్ర మున న 

నానుముతో కచ్శపుట వణిజుడై యుండెను, అతడు సమాన నామభారి 
యగు లోలక చ్చృస్త పట వణిజునితో ౫లిసి తేలివాహా నావుక మగు నదిని 

దాటి, ఆం|ధస్రురము (ప్రవేశించి నగరవీధులను విభాగించిి తనవంతు 

పీథులలో నరకు లవుూకము చేయుచు తిరుగుచుండెను. కెండవయతె 

డును తనవంతు వీధులలో సరకు లముకొనుచుండెలు. 

.ఆపట్టణములో (బతికి చెడిన చ్రవ్వికుటుంబము కలదు. ఒకప్పుయ 

వాను ధనికులు, కాని యందలి కుమారులు సోదరులు నంపదయ. నతిం 

వెను, ఒక్క_క నయు, అవ్యయు మిగిలియుండిరి. వా రిరుప్రురు కూలి చేసి 

జీవిం ముచుండిరి, కుటుంబయజ మాను డగు గోవి పూర్య ముపయోా 

గించిన సువర ర్ల నాత్ర మాత్రము తక్కి_నవాతలనడువు పడియుండి, 

జాము వాడుక లెక మలినమై యుండెను. అది బంగరుపాత 

యని వారికి తెలియదు లోభివ ర్ల ర కుడు “పణికలు (దండలు) కాన లెనా, 

మణికలు కావలనా*” అని శీక వేయుచు, వారిగృవాచ్యారము చాను 

కుమారి వాసిని జూచి అవ్యతో “అమ్మా, నొ క్నమైన కొనసా పెట్టనా?” 

అనెను “తల్లి, మనకు దుర్గతి పట్టినది. వ్ మిచ్చి 'ఫానగలమున్ అని 
అవ్య యనెను. “నిరుపయోగ మైన పాత్ర ఉన్నది కదా-అది యిచ్చి 

కొందము అని కుమారి పలికినది. 

అవం ఆవ _ర్వకుని లోనికి రప్పించి నారా కర బజెట్తి, ఆవాతియిచ్చా 

“అయ్యా, ఇది తీసికొని నీచల్చలి మైన ఈయవలెను” అనెను. 
వణిక్కు. పాతను 7 కొని, అది సువర్లపాతిక కావన్సు నని భావించి, 
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తిరుగ బోర్ల వేసి చూచి, శలాకతో దానికై గీసి, సువర్ణ మని 
గహించి, ఏర శేమియును ఈయకుండ దీనిని మరం ననుకొని ోదీని 

శేబు విలువ? అర్జ్హమావముకూడ చేయదు” అని గిన్నె నేలపై బడ 

వేసి లేచి -విడలిపోయెను 

నిర్ణ య।స్తకారము ఒకవ_ర్హకషు మొదట వెళ్ళిన వీథికి రెండవవ_ర్త 

కుడు తరువాత వెళ్ళవచ్చు ను. కావున బోధిన తుడు de 
వారిదాంరముకడకు బోయి, మణికలు కావలెనా అని కేకవేసె 

కుమారిక 'వెనుకటివలనే అవ నడిగెను. “*తలీ, అవ్నర్తకుడు . 
నేలు గొట్టి వెడలినాడు. కొనుటకు మనకడ ఏ మున్నది?” అని 

అవం యచెను. 

“అమ్మా, ఆవ ర్లకుకు దుడుకువాడు. ఈయన యోగ్యుడు. వాక్కు. 

మంచిది. హోయనను లోనికి విలునశ్రము 

అతడు లాోేసికి వచ్చినంత నే కూర్పుండ బెట్టి వారు వాతి చేతి 

కిచ్చినారు. అయ్యది సువర్ణ పాత్ర యని (గ్రహించి “అమ్మా ఈప్మాత 
లకు చేయును, దీనికి తగిన వస్తువులు నావద్ద లేవు” ఆని యత డ నెను. 

“అయ్యా వేరొకవ_ర్హకుడు వచ్చి, ఇది అర్థ మావముకూడి చేయ 
దని నేలమోద కోట్టి కౌడలినాణం మిోాపుణ్యవశ మున ఇది సువర్ష 

పాతిక "కానొప్పును. “పనిని మా క్త్తును వనికి బదులుగా వా? Ew న 

ఇచ్చి, దీనిని ఫొనిపొండు”” అని అత పలికెను 

తనకడ నున్న 500 కాశాపణములను, 500 కార్హాపణముల ఏలువ 

గలనరకులను బోధిన తడు వాది కచ్చి, “తాను సంచి, ఎనిమిది 

కారాపణాములు మా|తెము న న్నుంచుకొన సిండు” అని, సువర ర వొత్ర 

త్రీక్సి ఫ్రా వోయి ఎనిమిది కా-ర్తాపణములు నాప్కున కిచ్చి పడప 

యెశక్కె_ను, 

ఇంతలో లోభివ రృకుశు మరల వారింటిక వచ్చి “వఇషత్ర అంగు. 

వ యొకటి దాసికి బదులుగా ఇత్తునుూ” అని పలికెను. వృద్దురాలు 

గళ ముతో “లత విలుప ౫ లనూూూతే అర్హమావము చేయి దంటివి. 

కాని ఒక ధర్మాత్ముడు వచ్చి వే రాయు యిచ్చు సి కొనివోయినాడు”* 

అని చెప్పెను అది విని లోభివ రకు “లత చేసెడి సునర్ష పాత 

వాడు వారించినా! న న్నెంతో , నష్ట్రపర చినాజు!” అసి మహో దుకు 
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ము ని గవహాము కతత ష్మరివా డయి, సరకులు, చేతనున్న డబ్బు 

వారిగుమ్నమున బడవేసి, ఉ త్తరీయముకూడ జారవిడిచి, తులాదండము 

చేబూని, బోధిన నతని యసగుజాడలనుబట్లి నదితీరము చేరెను. బోధి 

నత్ముడు జడా వై బోవృ్రచుండగాట చూచి వాడు పడవను వెనుకకు 

మరల్సు మని నావికుని కేక వేసినా= బోధినత్త్యుడు వల దన్నాడు. 
ఆవలియొడ్డు చేరుచున్న బోధిసత్వుని గాంచి లీ దుఃఖోపవాతు 

న వానిగుండే వేడి యక్కెను, నోట నెత్తురు ఇలువడెను. 

ఎండిన చెరువున కడుగుభాగమువలె వానిగుండె (బద్ద లయ్యను. 

బోధిసత్యునియెడ చ్వేవముచే వా డచ్చటనే (వాణములు విడిచెను. 
బోధిని న్ పుణ్య కార్యములు చేయుచు, జివితము గడికి 

తొదకు క ర్మానురూప మైనపదవిని నాలను 

నీవు సద్దర్మాన నిర్ణతయ్యువశత 

గమ్య మ్ము (పాపింపగా చర జీని 

చిలర'సర కమ్ము సేకివాన్ వలె 
౧౧ 

చిర మనుతాపము శ్రే హాందంగ వలయు 

ఈ విధముగా కాస్త అర్భృత్వ్యపా_వ్రీకి సర్వోచ్చస్టాన మిచ్చి ధర్మో పదేశము చేని, 

ఆర్య సత్య ములు నాలుగింటిని వ్యాఖ్యానించెను. సత్య వ్యాఖ్య సమా _ప్ప్తము కాగానే 

ఇియువు విశ్వాసముద్వారా అర్హత్యగామక మెన సకో్ట_త్తమ పదవియందు సున్ధితు 

డయ్యిను. బుద్దుడు రెండుకథిలు చెప్పి సరిపోల్సి జూతకసారాంశమును వెలిబు చ్చెనుం 

ఆసచుయమున మూర్ధవణిక్కు_ దేవదత్తుడు; బుడ్జిమంతు డైన వర్తకుడు నేనే అని 

శాస్త ఊపదిళ సమాజ్ట్తీ కావించెను. 

చిన్ని సెట్టి జాతకము 
లు 

ఈధర్మో పదేశము భగవాన్ రాజగృవాము(పక్క_ జీవకుని ఆ(మవనమున విహోరవః 

చేయుచున్న ప్పుడు ముదపంభక స్థవిరుని ఉద్దేశించి చెప్పివది. 
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ఇచ్చట తుదపంధకుని ఉత్ప_త్తెకథ అవసరము. రాజగృుహూములో 

గోప్ప శ్రేష్టి సుతికకు తిన సేవకునితో సంబంధ మేర్చడెను తన యీ 
కృత్యము రెండవవారికి తెలియకుండ మరగుపరచుటకై ఆమె భయ 

ముతో నెికరునుమాచి “ఇక మన మిచ్చట నుండలేము ఈదోపము 
నాతల్లి దండ్రులకు తెలిసినచో వారు నన్ను ముక్కలు ముక్కలు 

చేయుదురు. పదు మనము విదేశమునకు పోనుదము” అని చెప్పెను. 
అంతట ఉభయులు చేతబట్టుకొని పోదగిన విలువగల వస్తువులు తీసి 

కొని నగర (ప్రధానద్యాంము వెంట చెలునడి, అపరిచితిస్థానమున 

నెక్క_డ నయినను నివసింపదలచి తేంరితముగాజనిరి నా రికువ్రుగు కూడి 

యుండ, నొకచోట నాముకు గర్భ 'మేర్ప్చజెను నెలలు నిండిన పిమ్మట 

ఒకనా జాము స్వామితో “గర్భము పరిపక్య మయినది. కులమువా చెను 

గని చోట (పనవ మయిన వీదప మనకు చాల (శవము కలుగున. మా 
నాయన గారింటికే పోవుదము” అని చెప్పెను, 

“నేశు పోవుదము, రేప పోవుదము” అని వాడు కాలము గడొప 

బాచ్చాను, ఆమ తనలో యి ట్లనుకొన్నది “ఈమూర్లుడు తన 

అపరాధమూలమును  (గహించుటవలన భయపడుచున్నాడు. తల్లి 

దండ్రులు బహువిధముల హ్వ్నితెషులు ఏగు ఇష్టపడి వచ్చినను 

రాకున్నను చేను పోవకతప్పదు.” ఆమె భర యిట్లు విడిచి ఎచ్చటికో 
పోయినప్పుడు ఇంటిలోని సామానులం బాగుగనసర్హి యంచను. తాను 

తండికడకు పోవువా ర్హ ఇరుగు పొరుగువారలకు చెప్పి, తోవన బడెను. 
వాడు ఇంటికి మరలి వచ్చి భార్యను కానక ఇనుగు పారుగువారిల నడి 

గాను, ఆమె తిండియింటిక వోవుచున్న దను వాళ్లో విసి న్భుముగ 

(ప్రయాణము చేసే ఆమెను మార్షిమున కనుగానెను. ఆము అచ్చట 

ప్రనవించుచుండ “భద, ఏ మైనది?” అని అడిగాను. “నామ, మగ 
బిడ్డడు కలిగినాడు ఇప్పుడు ఏమి చేయవలయును? మనము వవిధాన 

మును అనుసరించి తండియింటికి నోవు చుంటిమోా ఆపని మార్లమధ ము 

ననే జరిగినది అప్పుడు అక్కడికి సోయి వమి చేయుదుము పదు మరలి 

పోనుదము” అని యామె పలికెను 

ఇరువురు వకాభిపాయుకౌ మరిలి నచ్చిరి. ఆచిన్ని బిడ్డడు పథమున 
జన్మించుట చే నానికి పంధకుశు అని పేరు పెట్టిరి, 
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కొంతకాలము గడచిన పిమ్మట ఆమె మరల గర్భము ధరించెను. 

ఇదివరలోవలెనే ఇప్పుడుకూడ కధ నడచినది. 
మార్షమున ఉత్పన్ను డగుటవే మొదట పుట్టిన బిడ్డనికి మహాపంధకు 

డనియు, కెండవమారు జన్మించిన వానికి ఈుదపంధకు డనియు పేర్లు 

వచ్చినవి బిడ్డ లిపవురను వంటకొసి ఆము నిజనివానస్థానమునకు 

మరిత వచ్చెను. పంధక చాలకులు wi శాలకు లనెడి క్షత స్వ నాన్నా 

నానీ, అను మాటలు విని తల్లితో “ఆపిల్లలు భావూ నానా, నానీ 

అనుచున్నారు అమ్మా, “మనకు బంధువులు ఎక్కడ నున్నారు * 

కాక మనకు బంధువులు లేరా?” అని అడిగిరి, 

“కాను నాయనలారా ఇక్కడ బంధువులు లేు. కాని రాజ 

గృహానగరములో గావ్చ చేని తాత అగును అక్కడ మోకు చాల 

మంది బంధువు లున్నారు * 

“అమ్మా! మనము ఎందుచేత అక్కడకు పోవుట లేదు” 
ఆమె బిడ్డలు మాటివనాటికి అడుగు చుం'ససటచే స్వామితో “ఇక్కడ 

బిడ్డలు బాధప డుచున్నారు మ as మనలనుమాచి చంపి 

కము కదా ఈబిడ్డ అరువు రోనానాయన గాది ఇల్లు చవరాపు 

దము” అన్నది. 

“నేను ఆయన ఎదుటకు పోలేను. నిన్ను అచ్చటకు కొనివోయెదనులో 

“ఆర్యా, మేలు కలుగునప్పుడు ఓడ్డలకు మానాయన గారి యిల్లు 

మూాపుము.” 

ఉభయులు బడ్డలను వంట బెట్టుకొసి క్రమముగ రాజగృహము 

లల! నగర చ్యోరము (పక్క_న ధర్గుశాలలో దిగ ఆము తన' తల్లి 

తెిండులకు నంబెశము పంపినది- “బిడ్డలత ల్లి వచ్చినది” అని. 

వా రీనంచేశము విని ఇట్లు వార్త పంపిరి” “లోకములో జననమరణ 
చక్రములో వడి ఎప్పూువో ఒకప్పుడు కొడుకునుగాని కూతుపనిగాని కనని 
వాడు లేద అందుచే మూాకన్నుల ఒకుటకు ఏలు లేదు. ఇంతధనము 

తీసికొని తెమకు సుఖముగా నుండుచోట నుండవచ్చును బిడ్డలను 
వహా్థి య విడిచి శన = 

తెలి ల్రిడంగ్రులు పంవినధనము స్వకరించి ఆమె వచ్చిన దూతిలద్యా రా 

ఎెడ్డలను పంపెను జారు మాతొవుహుసియింట “పెక జొచ్చిరి. 
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వారిలో ముదపంధకుడు చాలచిన్న వాడు. మహాపంధ కుకు మాతా 

మహునితో బుద్దుని భరోోపచేశములు వినుటకు పోవుచుంజెడివాడు 
నిత్వము భగవానుని నన్ని ధికే బోయి భరోప దేశములు వినుటచే అతడు 

సాధువు కాగోశెను, “మిరు ఆనతిచ్చిన వో నేను భిశువు నగుదును” 

అని అత డొకనాడు తాతతో అన్నాడు. 

“నాయనా, ఏ మన్నాను? అందర ప్రవ్రజ్య్వముకంు సీ ప్రవ్రజ్యము 
(కోవ్వ మయినది. నీవు నిభాయించుకొన గలిగినచో సాధువు కమ్ము” అని 
ఆయన వానిని బుదుసికడకు గానిపోయెను, 

“మి మహో శేవ్ష్లీ, పు(తుడు లభించెనాళి అని బుద్దు డడిగెను 

“చిత్తము భ్తే ఈబాలకుడు నామనుముణు. తమ నన్నిధిలో 
సాధువు కాగోరుచున్నాడుల 

"బాలుని (పవజితుని చేయు మని బుద్దుడు ఒకానొక వించపాతి 
భిమువున కాన తెచ్చెను, స్థవిరు డాబాలునకు త్యచ్ - పంచక - కరి 
స్థానము తెలివి ప్రవ్రజితుని చేసెను. 

అతడు బుద్గునివలన ఎన్నో యుప దేశములు (గహించి. ఇరమవదె 

సంవత్పరముల వయస్సుననే ఉపనంపద పొందెను. పిమ్మట బాగుగా 

మనసు నిలిపి అభ్యాసము చేయుచు అర్హ తము పొందెను ధ్యాన 
సుఖములోను, మార్లసుఖములోను కాలము గడప్రుమ “ఈసౌాఖ్యము 

యు దపంధకునకుగూడ కల్లింపగలనా?” అనుకొని మాతామహు వగు 
శ్రవ్టీకడకు బోయి “మహే ేప్ప్ర మోకు సమ్మతమగుచో ఈ'బాలుని 
కూడ (ప్రవ్రజితుని చేయుదును” అని చెప్పెను, 
“భి నే (పవజితుని చేయుడు.” 

న. శుదపంధకుని (ప్రనజితుని చేస్తి దశశీలములలా | న్ 

చెను, అతడు (శ్రమణ(ప్మవజ్య పోందిన పిదప మందబుద్ద్ధి యయ్యెను 

పద్మములు, కోకనదములం, పరిమళంబు 

వికసనము నొందునో వేనివీశ్సే ళా మున 

ఆకసంబున వెలుగొందు నట్టినూర్యు 

బోలం ఆంగీరనుని జూడు బుద్దదేవు. 

ఈగాధను నాలుగు మానములలోగూడ 'నేర్చికొన లేక పోయెను. 

ఈభిక్నువు ప్రారం కాశ్వపనమ్యుక్ జా సరిటార్రుని సమయమున [పవ 

UX 

(ou 
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జితుడై, "తాను బుదిముంతు డనుగరంమువే, మందబుది యగుఖిక్వువు 

నకు బుద్ధవచనములు నేర్చునఫుడు హేళన చేసెను. వరిహోనముచేత 
ఆ భికువునకు చాల సిగ్గు తోచెను. ఆయనకు పారము జు పి లేకుండ 

పోయెను ఆతడు స్వాధ్యాయము చేయజాల కుంజెను. ఆకర్షకు ఫలిత 

ముగా ఈజన్నలో ఆభికువు [పవజతు డయినతోడనే మందబుడ్షి 
యయ్యును. జ్ఞ_ప్పియం దుంచికొన్న పదము రెండవ పదము నేర్చు 
నపుడు వురచివోవు చుంజిను. అప్పుడు ఒక్క_గాధ నోట బట్టుటకు 
నాలుగుమాసములుగడివెను అప్పుడతినితో మహాపంధకుడు “పంధకా, 
సవ ఈ ధర్నమునకు తగవు. నాలుగు నెలలకుగూడ నీకు ఒక్క గాధ 

నోట రాలేదు. ప్రవజ్య- ఉద్దేశము నీ వేతీరున పూర్తి చేయుదువు? 
ఇక్క_డి నుండి పో” అని విహారము నుండి వెడల గొశ్సైను. 

బుద్ద శాననముమిగది (పీతిచే కు ద్రపంధకుడు గృహ స్టు డగుట కిష్ట 
వ వుహోపంధికు డా కాలమున భోజన(ప్రబంధకుడుగా (భ_క్ష- 

శ్రేసక) నుండెను. ఒకనాడు కొ కౌమార భృత్వ జీవకుడు (బుద్ధుని కాల 

జ... ee "నె వై_ద్యుశు మూల న. త్ _ ఆవ్రా 

వనమునకు బోయి, అక్కడ బుద్దుని పూజించి ఆయన ధర్నోప 

"దేశము వినెను ఆననము నుండి లేచి, బుద్దునకు [ప్రణామము ల్ 

ముపాపంధకుసని కడకు బోయి “భ చ్చే ఈ రోజులలో భగవాన్ వెంట 

ఎందరు భికుకు లున్నారు” అని యడిగాను 

“అయిదువంద లున్నారు,” 

“భే భగవానునితో అయిదు వందలమంది శేస్రు మా యింట 
భికు సీంకరింతెరు గాక.” 

““ఉవానకా, చప దపంధకు ఉను భిహువు మందబుడి, మూథుడు 

అతినిని విడిచి. మిగిలినవా రందర నిమంతెిణము నేను స్వెకరించు 

చున్నాను” అని స్థవిరుడు పలికెను. 

ఈుదపంధకు డిట్లు యోచించెను. స్థవిరుడు బందరు భిక్నుకుల 

సిమంతణమున కంగీకరించి, నన్ను మనపాయించు చున్నాడు, సనిన్సం 

"దేహముగా నా సోదరుని మనస్సు నా యెడ విముఖమై యున్నది. ఇక 

నే సీ శాననమున నుంగుటవలన లాభ మేమి గృవాస్థుడినై దానాది 

పుణగ్షకారవములు జేయుచు జీవితము గడప్రుదును, 
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అతి డొకనాడు గృహ స్థగుకోరికతో వెడలిపోయెను. బుద్దుడు 
పాతఃకాలమే లోక విషయమై విచారించు నపుడు దివ్యజ్ఞానము వలన 

ఈ విషయము (గపీంచి, ముందుగానే పోయి శుదపంధకుస పోను 

మార్లములో (ఇంటివసారాలో) పచారు చేయుచుండెను. అతడు 
ఇలు వెడలి బుద్దుని గాంచి, దగ్గరకు బోయి వందనము వేసెను, 

మ్యదపంధకా, ఇప్పు జెక్క_డికి బోవుచున్నావు*ో అని ఆయన 

యడిగను. 

“భే నాసోదరుడు నన్ను జెడలనడిచినాడు. కావున గ ఎహాస్టును 

కాబోవుచున్నాను* 

“కు చాపంధకా, నీవు నాకడ (పవజితుడ వయినావు సోదరుడు 
i వెడలగొట్టినప్పుడు_ నీవు నాకడ కలరాలేదు? Sane 
యుమి చేయుదుపు? నాకడనే యుండుము” అని ఇన్స, అతనిని వంట 

గొని గంధకులీ ద్యారమున గూరు చుండ బెట్టి “ఓయి. తూచ్ప్చు 

దిక్కుగా ముఖము పెట్టి, ఈవ, న్రఖండమువిగాద ఈ భభో హారణర తతో 

హరణం” అని పలికి పరిమారనము చేయుచు, ల్రిక్క_డనే కూరు 

చుంగుము” అని పలికెను తన బుద్ధిబలముచే నిర్మిత మైన పరిశుద్ధ 
నృన్రఖండమును అతిసి కిచ్చి, ఉచిత నమయసూచన లభించిన పిదప, 

భిక్ష నంఘముతోపాటు జీవకుని యింటికి జని, పరచిన యాననముడై 
గరా చుండను 

తుదడపంధి కడు సూట్యని కేసి మాచుచు ఆ న[న్త;సుంపమును 

రతచోపహానణం, రజోవారణ*౦ అని తుడుచుచు తూరు చుండెను అట్టు 

తుదుచుచుండగా ఆ వనము మలిన మయ్యెను మెదట ఈ 

నన్హ్రము పరిశుద్ధముగా నుంజను. సా శరీరన్పర్శ వలన ఇట్లు మలిన 

మయినడి”” అసి యాచించి, సర్వ్యనంన్మా_రములు అసితగములు అని 

భావన చేస్తి నంన్మా_రతయ వ్యయములను వివారణ చేయి చుండగా 

సివర్శిన భావన (నమాథ్ధి అటిశియించెను. 

హు దపంధకుసి చి _త్తిము నమాధిశై ఆరూఖథి మైన దది బుదుడు 

(గ్రహించి “నిను ఇశ్లు యోచింవుము. సీ లోపల నున్న రాగాది 
మాలన్యములను తొొలగిందు కొనుము” అని ఎదుట గూము చుండి 

కాంతిని వదజల్లుచున్నట్లు దర్శన మిచ్చి ఈ గాధలు పలికెను 
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రజ మన్నచో రాగరజ మగు గాని 

(ప్రబల ధూళీ రేణు పటలంబు కాదు, 

రజ నున్న రాగ పర్యాయ వాచకము: 

విహరిం్యతు రజమును వీడి భితంకులం 

శుపిత రజస్కు_ని ఇాసనమందు, 

నిజముగా (కోధమే రజ మగు గాని 

(పబల ధూళీ రేణు పటలంబు కాదు 

రజమున కద్ది పరాషయపాచక మనము; 

విహారిం[తు (కోధంబు వీడి భితువులం 

తపిత రజ్ఞన్కు_ని కాసనమందు, 

నిజముగా మోపహామే రజ మగు గాని 

(ప్రబల ధూళీ రేణు పటలంబు కాదు, 

రజమున కొద్ది పర్యాయ వాచక ముః 

విపారింతు మోవామున్ వీడి భితువులం 

థపిక రజస్క్హని శాసనమందు, 

గాధలు పూరి యయిన పిమ్నట, (పతినంభిదా జ్ఞానముతోగాడ 
అర్హ్మత్యము య్యద్రపంధకునికి సం్యపా_ప్త మయ్యెను తోడనే తిపటక 
జూనముకూడ కలిగను. 

అతడు పూర్వజన్న మున రాజయి నగర (వదతు.ణము చెయుచు, 

శిరసునుండి ఇముట  కారుటచే శుద్ధవన్ర్రముతో తుడిచి కొచాను. 
వనము మలిన మయినది. -ఈశరీరన్సర్శివలన పరిశుద్ధవస్ర్రము తిన 
పూర్వ స్యరయాపమును గోలుపోయి, మలిన మయ్యె నని తిలవోయగా 

అన్ని సంస్కారములు (నిర్మాణన్సు అనిత్యము అసమ అనిత్యబుద్ధి 

ఆతనికి కలిగను, ఇందుచే ఈజన్నమున అతనికి అర్మత్య _వాప్తినాధన న హన 
“రజోవారణంి అయెొంను 

కామార భృత్య జీవకుడు దహీ ణాజలము తచ్చినాగు, బుద్దుడు 

“జీవకా, ఇంకను విహారములో భికు వున్నాడు” అని, చేతితో 
పాత్రను మూసెను. అప్పుడు మహాపంధుడు “భ స్తే ఇప్పుడు విహార 

ములో ఖిత్వు వెవండును లేను” అని పలిశెను, 

“ఉన్నాడు జీవశకా!” అన్నాడు శా_స్హ. 
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“భే పోయి, విహాోరములో భితు వున్నాడో లేడో చూడు” అని 
జీవకుడు ఒకనిని బంపెను. 

“దిపళంరములో బఖిత్సు 'వెవ్వడును లేడని నా సోదడు పలికినాడు. 
కాబట్టి విహార ముతో భిత్వువు లుండుట అతనికి మాఫుదును” అసి 

క్యు ద్రపంధకుడు తలపోసి,  ఆవమవన మంతయు విషయువులతో సింపెను, 

అందులో కొందరు భికువులు చీవరకర్న చేయుచుండిరి. కొందరు 
చీవరములకు రింగు వేయచుండిరి. కొందరు చేరి పారము చదును 

చుండిరి. ఈవిధముగా ఒకనివఆె రెండవవాడు లేకుండ వేయిమంది 

భిక్వువులు సిర్నితు లయిరి. వచ్చినవాడు అనేక భితువులను జూచి, 

తిరిగిపోయి, జీనకునితో “ఆర్యా, ఆమవనమునిండ భితువు లున్నారు” 
అసి చెప్పెను 

బహువిధంబుల తన్ను భాగించికొనుదు 

పంభక భికువు బహురూపములను 

నింపియు న్నా డా(మ నిష్ము_.టమందు, 

ఆ న్రుయుముసితో బుద్దుడు “*విహోరమునకు పోయి, శాస్త తుద 
పంధకుసి విలుచుచున్నా జని చెప్పి మనెను. 

అతడు వెళ్ళ అశ్రు చెప్పిన పిమ్మట, వేయికంరముల నుండి నేను 

తుదపంధకుడను, నేను క్నుదపంధకుడను అను ధ్వనులు వినఒడెను 

సురుమణు తిరిగి వచ్చి “భ_న్తే, అంవరును యుద్రపంధకపలో” అని 
చెప్పినాడు, 

“మంచిడి, నీవు పోయి, ముందు హు ద్రవంధకుడ సన్న వాని చేయి 
పట్టుకో మిగిలినవావు అంతెగానము చెందుదురు.”” 

ద దు పురుషు జా(పకారము చె ge అందరును Sons మొందిరి, 

స్టపిరుసి మూత మతేజు ₹ంట గాని వచ్చాను భోజనానంతరము బుదుడు 
జీవకుని బిలిచి *ోజీవకా, తఖడ్రపంధకుని వాత పట్టుకొమ్ము. అతడు 

సీ దానము నామోాదించునూ అని చెప్పెను 

జీవకు ౨ విధముగనే చేసెను. నవిమడు సింహానాదము చేయుచు 

సింగపు కొొదమినలె (పివీటక ారమేను "వలువరించి అనుమాూాడించను. 

ప భీకు నంఘుముతోవాటు  ఆననమునుండి లెచి, విహారము 
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నకు బోయెను. అక్కడ భఇివమృువుల మాధ్యా న్నక నన్నోనదుకోశక్రీదర్శిం 

చికి భగవాన్ ఆననమునుండి లేచి గంధకుటీ ద్యారము నెదుట 

నిలిచి భికునంఘుమునకు సుగతోపచేశ మిచ్చి, కర్ణస్థానము (యోగ 
విధులను చూపి భివ్షునంఘము నుత్ప్చాహపరచిి సువాసిత మైనగంధ 

కుటిలో ప్రవేశించి, దతు,ణపార్గ్వమున సింహశయ్యమిాన పరుంజెను. 
సాయంకాలము ధర్శనభలో భిక్షువులు గుమిగూడిరి పరచిన యెర్ర 

బనాతువన్త్ర వ. కరారుచుండి భగవాన్ బుద్దగూములను వర్లించుచు 
ఇట్లు చెప్పెను “ఆయుమ్మంతులారా, వమ్యుదపంధకుని (ప్రవృత్తి మహో 

పంధకునకు ఆలియ లేదు. అతిజు నాలుగుమానము లలో ఒక్క_గాధ 

మైనను కంరనము చేయలేక పోయె సని మూథు డని తలచి, విహారము 

నుండి ఇతనిసీ ఇలుపలికి పంపినాశు. కాని సమ్యక్ సంబుడ్డు'స అతుల 
సతు న (వాతఃకాల వుధ్యాహ్న భొజనముల నడువు 

అతసిక (పతినంభిదాజ్జునముతో అర్హ ర్హ్పత్వమును ప/నాదించినాడు. 

వానితోవాయి (తివిటక జ్ఞుశముకూడ నంక్రమించినది. ఆహా! బుద్ధుల 
శకి ఎంత స 

అప్పుడు ళ్ల వజ ర నో ఈవిధముగా నంభధథాపణ జముగుట 

తెలిసికొని 'శానుగూడి నచ్చటికి భోవత నని శయ్యమిోాదినుండి లేచి, 
నిండా కుసుఖు గల నంఘాటిీ భరించి, మెరప్రవలె మిలమిలలాడు పట్ట 

కట్టుకో” క్ర ఎరెని కంబళివంటి చీవరముతాల్చి. సువాసితి మెనగంధకుటి 

నుండి నెలునడెను, మ_త్తవాతంగమును పరుగ_త్తించు సింహమువ లె, 

అనంతిబుడ్గలీలత" గూడి శాన ధర్శనభలో (ప్రవేశించెను. అక్కడ 
అలంకృత మె న. "వర్పరచేన హ్హ భు ననముపె పై కెక్కి, 

పెడ్యూర్థ్య ముల బుద్ధ కాంతులు (వనారించుచు న (ప్రకా 

వీంపజే మ యుగ “ధంపర్యిత దిఖరసితె బాలసూర్యునివ లె పెరమధ్య 

మున విరాజల్లైను సమ్యక్ నంబుద్దుశు వచ్చినంతినే భికువులునంభాహ 

అలు మాసి, పకానము వహించిరి. 

వా ్త వమూార్ష వముతో మతి పూర్షచి_త్తి తముతో పరిహత్తును చూచి 

తలవ్ ను : ఈపరివత్తు జూల సుందరముగా దోచు 

్న ది, ఎనరిచేజిలోను చాంచల్నము లేదు ఊపిరి విడుచు చప్పుడు 

గాని సా త్మ నవ్వే "కాస లేదు ఎల్ల? మను బుద్దుని యొడల నవమూాచరము 

4 
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కలవారు , ఎల్లరును బుద్ధ తేజః పభావితులే. నేను కల్పము వరకును 

మానము నహించి యున్న చో, ఎవరును ముందుగా నో ౩౭ త్తరు. 

చేనే తొలుత నంఫాపషణ (ప్రయత్నము మచేయవ తను” ఇట్లు తలవోసి, 

"తానే (పథమమున పలుక నిశ్చయించి, భగవాన్ మధుర బ్రహ్మ 

న్యరమున భితుకులను నంబోధించి *భిశుపలారా, ఇప్పు జేమి నంభా 

వంచు చున్నారు 1-౨ కవిత వడ డ-చుచున్న డి 92 అని యడి”గను,. 

ష్ భ్తే ఇచ్చుట మేము తల[కిందులు నంగతులు వమియు మాటా 

డుట లేదు. మే మిచ్చట కారుచుండి తెము గుశానువాదమే చేయు 
చున్నాము. వ్వ్య్యదపంతకుని విషయము “అస హూార నికి, 

శా స్త వారిమాటలు విని “భీయుకులారా, ఈ జన్నములోనే నా వలన 

భర్షమున మహా_త్తెంము యుదపంధకునికి కలగ లేదు. se ged 

గూడ నావలన అఆతినికి భాగములలో (ఐశ్యిర్యమున) మవా త్తిము 
లభించినది” అని వలిశను. 

ఆ విషయము (పకటీకరింపు డని భిత్వువులు భగవానుస సార్థించిరి. 
అప్పుకు భగవాన్ పూర్యజన్నమున మరుగుపడిగిన వృత్తాంతము సిట్లు 

(పకటీకరించెను 

అతిత కద 

పారంము వారాణసిలో (బహ్మాద త్వ తశ ల్ చేయుచుండగా 

బోధిన _త్వ్యడు గైలేష్టి కులమున పుట్ట చుల్లక (చిన్న) 'ోప్టీ య మను పేర 

"పెరిగి పెద్దవాశయి.. ఛేష్టిపవవిని “"ఫాంబేను. ఆయన బుద్దిమంతుడు, 
శకునశా స్ర్రజ్ఞుడు ఒకనా డాయన గాజనన్ని ధిక మ (తోవలో 

చచ్చిన యెలుక కను జూచి నతు త్రైస్థానము గుణించి సెలివికేటలు గల 

యువకుడు దినిని గొనిపోయి బ్య్యాబారము సాగింది వివాహితుడు 

కావచ్చు ననెను. అప్పుజు పేదరికములో నున్న మ ౦చియింటిబిడ్డ 

డొకడు ప విని ఆయన తెలిసి మాటాస వా డస 

తలచి, మూవీకమును దీపికొని పిల్లితై. ఒకానొక కొట్టులోవాసికి 

విక్రయించినాడు. ఆ కానికి వచ్చిన se ల్ల పుగడ్లను తీసికొని. కుంజెడు 
మంచివదితు పట్టుకొని వోయి అడవినుండి “మరలి వచ్చు మయమూాలాకాదులను 
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జాచి ఒకొ_క్క_నికి కొలదిగా బెల్ల ప్రముక పెట్టి మంచినీరు పోసెను. 

ఒకొ...క్క.శు గుప్పుడు పూవులు వాసి కచ్చినాడు, వుష్వ్పము లభ 

మరుసాగు వాడు మరింత బెల్ల ,సుగడ్డ కొని మంచినీటికుండ పట్టుకొని 

చనుకటి-చోటిక బోయెను. ఆనాజు మాలికాకాపలు వానికి వ 

"మొక్క లిచ్చినాము, -ఈ[పకాచవముగా వాకు ఎనిమిది! కాస్తాపంములు 

త్వరలో నంపాడిం-చినాణు, 

తిరువాతె నొకనాడు గాలి కొట్టి వాన కరిసినది రాజో 

ఇగనములో ఎండు డుకొొమ్మలు తత గాలికి -ాలి నిండినవి. వానిని 

ee nee తనువూ ముద్యాన వాలకునకి తోచలేదు. ఈయువకు 

డచటికి బోయి కర్రలు కంప తిన కిచ్చుపతమున తోట బాగు 
చేయుదు నని చెప్పెను వాగు తోడనే సమ్మతించెను  చిన్నిగాట్టి 
శ్ష్యు బై నయ్తాయువకుప: బాలు సాశుకొను చోటికి బోయి 

బెల్లస్రుముక్క_లు పట్టి వారిని తోటలోనిక కానిపోయి తుక్కు. ప్రోగు 
తయిరటి ఉద్యానద్యారముకోడకు జేర్సించెను. ఆనమయమున రాజ 

కుంభకారుకు ఫాండాదుల కాబ్బునశై_ క క్లైలకొర కు వోవ్లుచు ఆకుప్ప 

వాచి కొనిపోయను. చాన న చస సెట్టి శమ్యునకు 

26 కాన్తాపహాములు, కొన్ని చట్టు ఆభిం చెను, ఈ|పకారముగా 

కమేోా గ 24 శాచ్చాపాములి లు నవముభూజెను, అప్పడం వాసు 

కపపవాయము తోశాను. నగరదాంరమున కనతిదూరమున ఉదక 
భాండము లుంచి వాసీయనాలలో 500 మంది తృిాణహారులకు నాడు 

సీ పోసినాగు. “పీప్రు “సాకు చాల మేలు చేసినావు. నీకు మే 

మేమి చేయుదుము” అని వా రెసిరి, “మో తోడా ఎటు "కావలసి 

నచ్చానప్పు ఊసంెసటదును” అది యువకు వనెను 

అఆఅనంతిరెము బన్ని ట్లిశీవ షు డు నము డిముగుచు ఒజకనలపధ 

రక వ "న్కు ఒక పు వ_ర్తకుసి నిత ను రిచంతుము నంపాదించి 

Sew “Sy. 500 త్తి అములతో అ డనగరమునకు 
33 చా ఎ లో rd R= ఛ్ me అల్ల వచ్చును అసి స్లలవధ వరికు చెప్పగా చిన్ని సెట్టి రిముషిణు తెరా 

లో వ్ లో శ 

హోరులవద్దకు కొయ్య “క్ర మోాగప వాకు ఒక్కా తట్టారు ఒక్క టకా 

కును 
గమ. వేయన ఆను స న. ఒంవోనువరకు ను మారు 

వెపు వికయిం3 పొదు” అని 3 చెప్పును మంచి డవి వాదు 500 ౫ గడ్డి 
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మోనులు వాని యింటికడ బడవేసిరి. గంరాలవ ర్హకుశు గడ్డి యెచ 
టను లభ్యము కాకపోవుటచే చిన్నిాట్టిశిమ్యనికడ 500 గడ్జ్డమోపు 
లను 1000 నాణౌెములకు కొనివోయిను. 

తరువాత కొలదిరోజులకు జలపధ వర్తకుడు వానితో గన్న 

నావ శేనులోనికి వచ్చినది.” అని చెప్పినాడు అప్పు డతెనికి ఈపాయము 
తోచినది ఎనిమిది కార్జాపణములకు చక్క_గా నలంకరించన బండిని 
గంట కింత యని బాడుగకు పుచ్చుకొని, వై భవముతో నౌక్యాశయ 
మునకు బోయి, అంగుఖీయ ముద్రికను న్యాన ముంచి, నావను కొని, 
నమోాపములతలో మంటపము సనిరించ్చి లోపల కరార్సుం: తన పరివార 

ముతో “బయటనుండి నర్తకులు వచ్చినపుడు వరునగా యువ్ర్యుప ప్రతీ 
పోరులు వారిని నాకడకు గొని రండు” అని చెప్పెను. నెక రేవు 
లోనికి వచ్చిన దని విని వారాణసినుండి 100 మంది న_ర్తకులు నరకులు 
కొనిపోవ వచ్చిరి. అంతకు మున్నే సర కంతయు యువకుడు విలిచినా 
డని విని యతసికడ కానర్తకులు వోయిరి. వెనుకటి యూ శతి వొప్పున 
వారిని మువ్వురు ప్రతీహారులు లోపలకు గొనిపోయిరి ఒహ్కొక్కం 
వర్తకుడు నౌకలో భాగమునకు వేయి చొప్పునను, యువకుని నరకు 
నకు వేయిచొప్పునను ఇచ్చినాడు ఈ (ప్రకారముగా దిన్నిాాట్టికిమ్యశు 
"రెండులతలతో వారాణసికి మరలి వచ్చినాగు. 

అనంతర మతేడు లక్షముద్రలుకొని కృతిజ్ఞతతో చిస్న "ట్టి నన్నిధికి 
బోయెను (గవ్వ “నాయనా, నీ కథన మెట్టు లభిం దిన£ఃి*” అని యడి 

గను. “తమ రిచ్చిన యుప బేశమువలన నాలుగుమానములలో లభించి 

నది” అని యువకుడు మృతమూషికమును తీసికొన్నది మొవలు వాటి 
వరకును నడిచిన వృత్తాంత మంతయు తెలిపెను. సెట్టి అంతయును విని 

“ఏని నితరులచేతులలో బడనీయ రాదు” అని తలచి ఎదిగియున్న తన 
పుతిక నతని కిచ్చి వివాహము వేసి, తన సర్శసన్యమునుగూప నొనగను. 
చిన్ని సెట్టిమరణానంతరము యువకుడు (శేష పదవి నొంఒను. బోధి 
సత్తుడు తుదకు నిజకర్మానుసార మగు పదవిని పొందెను. 

ఇవాల నల్బంబ య్యు మూలధనమ్ము 

మతివమంతు డగువాడు, చతురు డెౌవాడు 
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స్వీయ'పంపద వృద్ది జేనీకో జూలు 

ఊది రవ్వను జాల యొనరించీన కు, 
జ్ య 

భగవాకా “ భితువులార్కా ఈ జన్మ మున శఈం[దపంభకుడు నావలన ధర్మ వున 

నుహాత్త ము గాంచినాడు, వూర్యజన్న్మ మున ఐశ్వర్యమును పొందినాడు.” అని 

చెప్పి, ఈ ధర్మో పదేశ మును స్పష్టపరచ్వి శెండుక థలం చెప్పి, సరిపోల్చి జాతక సారాంశ 

మును వెలువరించి చూపినాడు, ఆసమయమున తచాంతేవానీ ఇచ్చటి తద 

పంధకుడు. తం(దక మవహా(శేష్టి నేనే” అని మాగించినాడు. 
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-ఈయుపటబేశమును బుద్దుడు జేతవనమున విపహారించునపుడు లాల్ - ఊదాయోా స్థవిరుని 

గూర్చి చెప్పినది. 

భరయాశ తర 

మల్లసుతుడు ఆయుష్మాన్ దబ్బ ఆకాలమున _ సంఘభోజన 

పబంధకుడుగా నుండెను. (ప్రాతేకికాలమున భోజనమునశై యతడు 

శలాకలు పంచుటలో లాల్ ఉదాయీూ నవిరునకు ఒకనాడు మంచి 

భోజనము, ఒకనాడు చచ్చుతిండి దొరకుచుండెను. మంచిభోజనము 

దొరకనినాడు ఆయన భోజనశాలలో భాగములు పంచుసానమున 
గడబిడ చేయును. “శలాక యిచ్చుట దబ్బనికే తెలియునా? * మాకు 
తెలియదా?” అనును. శలాక లిచ్చుచోట అతడు కోలాహలము 

చవేయుచుండుటచే శలాక లిచ్చుపని ఆయనకే యిచ్చి “అబ్బా, 
సీవే శలాకలు పంచుము అనిరి. నాటినుండి యతడె నంఘమువారికి 
భోజనశలాక లిచ్చు చుండెను, ఇది మంచిభోజసార్థ మిచ్చు నలాక 

యని కాని ఇదె సామాన్యభొోజనార్థ మిచ్చు శలాక యని కాసి 

ఆయనకు తెలియదు. ఇన్ని సంవత్సరముల భికువులకు మంచిభోజనము 
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ఇన్నివర్భ ముల భితువులకు సామాన్యభోజన మిత్తు రను విషయము 
కూడ అ. తెలియదు, ఈసానమున ఈభియు నం ఈసీమలో 

-ఈభిషువుంయను అని చేలమిోాద “కాని గోడమోాన కాని ఆయన గీత 

గీయిచుండును. ముదటినా డిచ్చిన శలాకాస్థానమున మరునాడు 
భివ్వున్సులు క గాసన్తి తక్కువగా గాని యుందురు. వారినంఖ్లు 

తగ్గి నప్పూణు "రేఫ క్రిందికి దిగును, అధిక మయినపుడు పైకి పోవును, 

ఆయన సీమను గమనింవక శేఖానుసారముగా శలాకలు పంచు 

చుండును. అప్పు జాయనతో భిశువులు “ఆయుష్నున్ , లాల్ ఉనాయి 

"రేఖ పైన ఉండసీ, [క్రింద ఉండసీ. ఇన్నివర్ష ముల భిక్వువులకు ఉత్తివు 

భోజనము, ఇన్నివర్ష ములవారిక్ సామాన్యభోజనము ఆని వర్చాటు 

చేయుము” అందురు. “ఇ ట్రగువో ఈ ేఖ అక్కడ నుండ నేల 

చను మిమును కొలదిగా విశంసింతును, ఈసేఖనే విశ్వసింత ను” అని 

లాక-ఉచాలరూ కోపముతో (పత్య్యూత్త తర న 

అంతట నూతినభితుకులు. [శిమణులు ఆయనతో *ఆ.యిప్పున్, 

లాక్ _-ఉదాయీ, నీను శలాకలు పంచుటవలన  భియివులకు లాభా 
కలుగుచున్నది. సీవు సంపకమునకు తెగినవాడన్రు కావు. 
కనలిపాము”” అని ఆయనను ఆవలకు బంవిరి. అంతట శలాకాన్థాన 

మున కోలాహలము ప్రుెక్టును 

వసే బుదుడు ఆనంద స్థవిరునితో “ఆనంజా, నలాకాగానమున శాల 

కోలాహాలముగా నున్నది. ఏమి యీగందడి?” అనెను a డామిపె 

వము తధాగతునకు తెలిపెను, 

“ఆనంబా, తినమూార్గతేవలన లాల్ ఉటబాయి* ఇవ్వుడే కాదు, 

ప్రార ర్యముకాడ sb చెడగాట్టుచుంచ కను” అని ఛా స్త 

చెబ్బుగా, -ఈవివయమును స్పష్ట వము) వేయు డని ఆనందు ఘు ై-కించెను, 

భగవాన్ పూర్వజన్శమున మరుగుపడిన కథను ప్రకటేకరెంచెను 

అతిత రధ 

కార్యం కాఫీ్-రాఫ్రమున వారాణసిలో ee నటం శ 

చేయుచుండగా బో ధినత్వు ఇ హాలును “కర కారకు డిమ్యును. ఆక గం 

గురిమురు, ఏనుగులు ముద లగువాసిట, నగలు బంగారము మొన 
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అెనవానికిని ధరలు కట్టుచుండును. తాను నిర్టయించిన విలువప్రకా 
రము సరకు లమ్మినవారి కి చ్చు చుండెను, 

రాజు లుబ్బు డగుటచే “అర్హ కారకుడు విలువ ప. పద్ధతి ®తివలన ప 

లోనే నానరంనంము కీ ణించిపోవును కావున  వేరొకసిని నియమి 
తును”ి అని తలపోసి నాతాయనము తెరచి న 

జూచెను, మందవుతి, అంబ్ధాతు నగుగామిోణు డానమయమునకు గాన 

బజెను. రాజు వాసిని చిలువ నంవీ, వస్తువులకు ధరలు కట్టగ లవా? 

అని యడిగెను. చిత్తము, ేవా, అని వాడు విన్నవించెను. నిజధన 
రత.ణార్థము చా జూమూశుని అర కారెకునిగా నియమించెను 

వనుగసలకు, గుర్రములకు, తెదితేరవస్తువులకు ఆమూాష్టుడు యుక్త 

మైనవిలువ కాక తనకు తోచినవిలువ కట్టజొచ్చెను అర్హ కారక 
పదవియం దుండుటచే వానిమూటకే వలువ 

అరోజులలో ఉత్తరాపధమునుండి అశవ_ర్తకు డయిటువంనల 

గస్మరములతో మ. వచ్చెను. అర్హ కారకుని రాజు వీలున నంపి, 
గురములకు ధర క కట్టు మనెను; అయిదునూ రార లకే 

బియ్యము భర కట్టి వాడు అశ(వణిజునకు వా ర్హ పంప్కి గ్మశాలను 

శాలలోనికి తోలించను. ఆవ_ర్తకుడు సూర్య మర్ధ కారకు డై వ న 

నత్వుని కడకు జని, జరిగిన జ్ ఏవరించి “వము చేయుదుబో 

ననెను, ఆయన యిట్లు బోధించెను “వానికి లంచ మెచ్చి, ఈనంగతి 

యడుగుము, మాగ్యరముల థర మానెశుటియ్యము క కదా? దాసివిలున 

యంతో తెలిసికొన కతూహలము కలదు. దానివిలవ యింత 
యుండునో రాజనన్నిధానమున వినరింతురా? ఆత కద్ కరిలలినజ మ 

మున వాసిని రాజనన్నిధథికి గానిపామ్ము. -నేనునగూడ పచ్చట నే 

యుందును 

బోధినత్తుుసియుప బేశము ననుసరించి వర్తకగు తోజనే చని, 
ఉకృపకారముగా నడిగెను. వాడు నమ్మృతించుటచే. నిగువురు చాటి 

(పాసాదమునకు జనిరి, అచటికి బోధినత్తుుడు అమాత్నూలును ఇనెరి, 
వర్తకుడు రాజుకు నమన్క_రించి, “*చేవా, 500 ౫స్మరములక విలున 
మాసెడువీయం మనుమాట నేను కా చనను. అర్హ కారకుని వ మ. 

బియ్యపుభర యెంతో చేవరవారు కనుగాందువు గాక యని పిన్న 
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వించెను జరిగిన గంగతి ముదుగనిరాజు అ రకారకునితో “500 అక 
ఖర ఏ 

ముల మూల్వ ముంత?” య సెను. 

“మాగెగుబియంము దేవా!” అని వాడు బదులు పలికెను. 

“వుంచిడి. 500 నరములు మానెడు చేయునో మానెడుబియ్యపు 
భర ్యెంతి”” అని రా జడిగాను 

“వారాణసియు, తేత్సరినరములును” అని మూకుడు (ప్రత్య్యు_త్తర 

మిచ్చెను 

అమాత్యులు చప్పటులు చరచి వినోదముగా నవ్విరి “పృధివియు, 
రాజ్యమును అమూల్యము లని చేటివర కును విను చున్నాము. ఇప్పూశు 

వారాాసియు (ప్రభువును మానెకుబియ్యము విలువ చేయుడు రసి 
తలిసికొన్నాము. అర్హ కాంకుని (ప్రతిభ మహాోద్భుతము! ఇంతెకాలము 
వదలి యట్లు నిలుపుకొన్నాణు! మన(ప్రభువున కతేడు నిక్క_ముగా 
తగినవాడు!” అని పరిజోనము చేసిరి. 

బోధిన త్తు శగాధథి బలికెను 
అ 

పృచ్చ చేయదువాకో బియ్యపుగింజ 

విలువ వారాణసీ విలువతో సమము. 

బదునూర పహాయమ్ము లాశ్చర్యముగను 
య 

ఈరెండు లకణన్మూతో తుల్య మనముగును. 

అవ్వు గాజు లజ్జ చెంది, ఆమూక్టుని పంవివేసి, బోేథిన తునక 

మరల లాల కారవదప్  ఉఊమునగాను ౭గాధిన_త్త్య్వడంు "కాల[కముమున 
యె 

ప్ రాచిత మసనువ వనము తకు బోయెను 

థర్మో పబేశానంతెరము శాస్త శెండుకథలు చెప్పి, సరి పోల్చి, జాతశ సారాంశము 

-వెలంవరిం చీ పా[తఅను నిరూపించి (ప్రసంగము ముగిం చెను, 



6 బేవధయమ్ము జాతకము శికి 

6 దేవధమ్మ జాతకము 

భగవాన్ జేతపనములో నుండగా ఒకానొక ధనిక_-ఉపాసకుని ౫ార్సి చెప్పినక భ. 

యరయాశ కథ 

ఇరువులు శాజకుమారులు జలవానార్థ ము నసరోవరమునకు బజోవగా, 
ఉదకరతున్సు వారిని పట్టుకొనును. మూడవయాతడు పోయి, “జీవ 
ధర్మము నిరూపించి, సోదరులను రక్షించును, 

అతత కధ 

పూరంము వారాణసిలో (బ్రహ్నాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ 

జొధినత్తు 3 డాయన పట్టమహిపి. కడుపున బుట్టి, నామకరణోత్పవము 
నాడు మహీశానకు డని చేరు పొంబెను., చాలు డటు నిటు పరుగిడు 
నొటికి రాజు కంకొొక కుమారయము కలిగను అతనికి చంద్రకునూకు డని 

చేరు పెట్టిరి. వా జాటలాకునాటికి తిల్లై చనిపోయను. అ్యగమహీమీ 
న్థానమున వేరొకయువలతిని రాజు ప్రతివ్వించెను. ఆమెయెడ రాజుకు 
మిక్కిలి పీతి. వారియనురాగఫలితముగా మగశిశువు గలిగను. వానికి 
నూరగకుమారు డని పేరు పెట్టిరి, బిడ్డని జూచి రాజు నంతుష్ట్రచిత్తుడై. 

భార్యను “ఛా ్ దదురాలా, సీ కెమివరము కావలెను?” అని యడిగాను. 

తకు నలసినప్పుడు నర మడుగసదు నని యామె చెప్పెను. పుత్రాఢు 
పెరిగి పెద్దవా డయిన పిమ్మట రాజుతో నామె *బేవా, పుతజననా 
వంతరము మిము నాకు వర మిచ్చినామ అతనికి రాజ్య మన్నుగ 

హీంవు” ఉనను “అగ్నివలె ప్రకాశించుకువారు లిరువ్రు తున్నారు. 

సీస్పుతూనకు గాజ్యు మొ ట్రి తును?” అని రాజు పలికెను కాసి ఆమె 

మూాటిమ ౩టికిని "వెపచున్నందున అనుమానించి “ఈము నాకుమారులఆ 

కపకారము చేయు” నని యూహించి, కుమారులను పిలువ నంపి 

“నాయనలారా, సూర్వకుమాయశు సుట్టినపష్పుశు వానితల్లికీ వర మిచ్చి 

నాను. ఇప్పు డామె వానికై రాజ్యము కోగుయున్నది. నేను ఈయ 

దలపవేదు. నవతితిల్లులు స్య భ"వసిద్ధముగా మంచివారు కారు. ఆమా 
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మరా కపకారము తేల పెట్టును, కానన మా రరణ్యమునకు కేకు 

నాయనంతరము వచ్చి కుల[క్రమూగత మైన రాజ్యమును పరిపాలీంపుుి” 

అని కన్నీరు విడుచుచు, వుత్రుల శిరస్సు మూర్కొ_ని పంపెను 
వారు తండ్రికి నమస్కరించి (పాసాదమునుండి చెడలునప్పటి కంగణ 

ములో సాడుచున్న సూర్యకుమూరుడు వారిని జూచి, సంగతి తెలిపి 

కొని తానుకూడా నెంట వత్తు నని తారలు జ నన ము వు 

పహీమవ (త్స చేశమును చేరిరి, భోధిన నత్తుణు మార్గము ప్రక్కన వృక్ష, 

చాయలో సూరుచుండి సూర్యకుమూారునితో “దాబా, ఆనరోనరము 

నకు బోయి స్నానపానములు కానిచ్చి, పద్శప(త్రి ములో కరాకు “పానీ 

యము అ ” అని చెప్పును, 

ఆసరస్సు నన్నుగహించినప్పు గుదకరతు స్పునకు వె శ్రవణు డిట్లు 

చెప్పెను. “చేవధర్శ మెరిగినవాకు తప్ప ఇతరులు సరన్సులో దిగి 

షల సీన్ర నాదిసి భత్నీంపవచ్చును, పీకికితో దిగనిబూరిని భశీ.౦ప'లేను.” 

నాడుమొదలు అనర స్పులో క దేవధర్శ్మమును గూర్చి యుడిెగి, 

తెలియ దన్న-చో రాతుసుడు భశీంచుచుం డను తబ సూర్య 

కుమారుని సరసులో రాక్షసుడు పట్టుకొని, డచేవభరిము 'జెలియునా 
యని యడిగెను, “చేవధర్శ మనగా సూర్యచంద్ర. లన్నాగు గాజ 
కుమారుడు. నీకు తెలియ దని రాతను డతెనిని నీటితో నవజసివానమున 
బంధించినాడు. ఎంతేకును సూర్యకుమాయ సు గాలే దని గోధినత్య్వైం: 

చంద్రపమారుని బంవీనాడు.  గాతుసు డతినిని బట్టుకొని, “నీరు చేవ 

ధర్మము తెలియునాి?” అని యడిగను “ఆ, తెలిమును "జేవధర 

మనగా నాలుగుదిక్కులు అన్నాడు కుమూమ౫ు. నీకు దెవఫర్మము 

తెలీయ దని రాతుసు డతెనిని నిజనివానమున బంథధించినా%, 

ఎంతసేపటికిని వా రిరువు రాకుండుటచే GC లేచి వదో 

యంతేరాయము ఘటిల్లియుంగు నని నరస్సుకడకు బోయి, వారికాలి 

యడుసజాడలు నీటివరకును కనబడుచుండుటచే ఉదకరతుస్సు వారిని 

బట్టుకొని యుండు నని యూహాంచి, ఖుడ్డము తో ధనుస్ప పట్టుకొని 

నిలీశాను. ఆయనకు నీటిలో దిగును'బ్దేశము లే లె దని రత్సస్సు (స 'హేంచి 
వనకర్న కారుని రూపమున “వ మయ్య, నీను మార్ల'శమ చెందినావు. 
సరస్సులో దిగి, స్నానము చేస్తి సీరు (తాగి బనవాలములు తిని, 
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పుష్పములు దాల్చి, యభాసుఖముగా వళ్ళ -వేమి?” అని యడిగను. 

బోధినత్తుం డతనిని పరికించి యముడు కావచ్చు నని తలచి, “'సీవు 
నాసోదరులను బంధించినావు' అన్నాడు. 

“అవును” 

“ఎందుచేత? 

“ఈనరస్సులో దిగువా రందము నాపొతు,..” 

“ఎల రునాళ? 
యా 

“"జేనధర్శము అెలిసినవారు తప్ప తక్కి_నవా రెల్లరు ”” 

“చవధర్శ మురుగ గోరుదువా?”” 

“అనృును.”” 

“అ ట్లయిన చో నేను చెప్పెదను *” 

“చెప్పుము, విందును” 

“డజేవధర్నములను వివరింతును. కాని [(పయా౫హపుబడలిక చెంది 

యున్నాను, జ 

అప్యణతు యతడు బోధినత్యునిక్ స్నానము చేయించి, అన్న వానము 

లొనగి, పుష్క ములతో నలంకరించి, గంధ ములడి, అలంకృత. ముండల 

మధ్యమున ss గూరుచుండ దర యత్వుని తన 

వాదములకడ గూరుచుండ బెట్టుకొని బోధినత్తుుడు “వినుము. నీకు 

విజముగా దేవధర్శములు వినిపంతు”” నని యీూగాధథ పలికినాడు 

స్వ చ్చాంతరంగులుం, ఇాంతమానసులం 

పాపఖీతులం నగు పావనజనులె 

సవము గాంతురు చేవధర్ము లటంచు. 
వాటే 

యముడు ఏసి నంప్రీతొడై “పండిత్ _త్తమా, ప్రగన్నుజ థై తిని. 
పీనోవరులలో నొకని నిత్మును. ఎవనిని తెన్తోనుళ” అనెను. 

“దిన్నణాసనిసి. తము 

“పండితో తమా, స్ ష్. పం. తెలియును, కాసి 

ఆ|పకారము ఎందువలన _పనర్హింపవు* అన్నాడు యత్వుడు 

న పెద్దవా డుండగా చిన్నవాసిని తె మ్బాన్నావు 

కట "దేనధర్శము తెలియ కు కాదు, ఆచరించుచున్నా ను. 
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ఈ చిన్న బానికోనమే అరణ్యములో ప్రవేశించినాము. _ ఇతనికొరశే 
(ఈతనితల్లి మాతండిని రాజ్య మడిగినది. ఆయన అంగీకరింపక మే 
మరణ్యములో నివసించుట కంగీకరించినాడు. ఈెబాలుడు మూవెంట 

వచ్చినాడు, వెనుకకు పోనడు. యము. డితనిని ఛతీంచినా డని 

చెప్పీనచో ఎవ్వరు నమ్మారు. కావున సితనినే విడివింప్రము. మా కప 
వాదభయ ముండదు.”” 

“పండితో_త్తమా, బాగు "వాగు! చేవధర్శము కెలిసియుండుటయే 
కాక ఆచరించుచున్నావు” యని యక్వు డాయనను ప్రశంసింది యిరు 
న్రరు సోదరులను శెచ్చి యిచ్చెను. బోధిన త్త్యురు యమునితో 
“మిత్రమా, నీవు పూర్వము చేసిన వాపకరి వలన  యహొడపై 
యిప్పుడు మరల పాపకర్మలు చేయుచున్నాను. పాపవిముక్తుడ వగు 
టకు యత్ని ంపకున్నావు. నేటినుంటి పాపకృత్యములు. మాని కుశల 

కర్నలు చేయుము” అని బోధ చేసి మాము కలిగించి తిత్పరిపాలిత 
(పచేశమున సోదరులతో నివసించుచుండెను. 

అత డొకనాడు నముతైములు చూచి, తండి మరణించుట [గహించి 

యముని గొని వారణాసికి జని, రాజ్యము స్వీకరించి చం్యవకుమూారుని 
యువరాజును సూర్యకుమాకమువి సేనాపతిని చేసాను. యతునకు రమ 

ణీయస్థానమున ఆయతెనము కట్టించి, వువ్పుములు, భోజనపదార్జములు 
తగినవి లభించునట్లు ఏర్హాటు చేసినాడు. బోధిన త్యైడు భర 

మార్లమున పరివాలనచేసి తుదకు యభా కమ్ముం గతో 

భరో ప దేశము చేసి, సత్యను లన బోధించి సోదరుల (ప్రథమమార్దఫలము పొంది రని 

చెప్పి, సర్వజ్ఞూడైన బుద్దుడు రెండుకథలను తెలిపి సరి పోల్చిను. ధనిక_ఉఆపాసకుడు 

ఊదకరకు స్సు ఆనందుడు సూర్యకుమారుడు, సారిపు.తుడు చం[దకుమారుడు "నేను 

మహీాళా పకుమారుడను ఆని ముగించెను. 
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శా స్ట పెత్రపనమున నుండగా వాసభఖల్య కథనుగవార్చి చెప్పినది. ఆకభ వింశతి నిపాత 

ములో భద్దశాల జూతేశమున (465) కానవచ్చును. 

యరయాన కథ 
ఇచ చాంప్పున 

యాదృచ్చిక కయుగా కలిగిన కుమారుని రాజు గుముతింపను... తొల్లి 
బిడ్డని అకనవపీన కెగుర వేయును. అతిడు వ మం న (కింద 
బడి ఐనిపోవు నని చెప్పును. బాలుడు అంతరిక్షుమున క రా 21 

అతనిని రాజు తన కుమారునిగా నంగీకరించును. 

ఆతిత కద 

పూరంము నారాణసిలో అ రాజ్యము శో చేయుచు, ఒకనా 

డుద్యానమునకు బోయి ఫలపువృములకయి విచరించు చు, సుత లేముచు 

పాట పాడుచున్న యువతిని జూచి, (ప్రతిబద్ధచి చిత్తు ఆమెతో శాల 

శేపము చను. తతుణమే బోధినత్యు తా “మకడుపున బఅడినాతుం 

వ(జాయుధ భార మంతభారము తోపగా నామె గర్భవతి యయినట్లు 
UE ఫీంచి ఆవిషయము రాజుతో జెప్పెను, ep “అంగసలీయము ద్రీక 

నిచ్చి ' “అడుబిడ్డ ఫుట్టిన-చో దీనితో దానిని పోవీంప పము, కుమూహమడు 

ఫుట్టేనపయమున ముద్రికాన నహితముగా నాకడకు గొనిరమ్ము అని చెప్పి 

పం పెను, 

యు_క్రసమయమున బోధిసత్య్వుడు జన్నించెను అతడు పెరిగి యటు 
నిటు పరుగెత్తుచు ఆట లాడుకాలమున " కేళీముండలములో “తెండి 

లేసవాశు కొట్టినాడు అని కేకలు బయలు బేశెడివ. ఒకనాడు బోధి 

సత్వుడు తిల్లికడకు పరుగెత్తి “అమ్మా, నాయన యెవరి” అని 

యడి గను, 

“నీవు కాశీరాజు కుమారుడవు” 
“దీనికి నిదర్శన మే మున్న దమ్మా!” 
“నాయనా, రాజు వెడలిపోవుచు ఈయుంగర. మిచ్చి, ఆడుబిడ్డ 

యయినచవో దీనితో పోవణ చేయుము. కుమారు ఉయినచో ముదెశా 



శిర జాతర కథలు 

నహాతముగా నావద్దకు నాొావిరమ్ము అని చెప్పినాడు." 

“౯ అయిన-వో, నన్ను తం(డ్రినద్ద శేల తీసికొని వ. త భః” 

కువమూమసి పట్టుదలను a మారు: : “తూ చాలునితో రాజ 

దారము జేరి (పభువున నకు తినరాక mae రాజు తనను 

లోనికి బిలిపించిన తర్వాత నాను నమస్క్మా_రము చెపి “దేవా! ప్రితణు 

పిరాకుమారుణు” అని విన్న వించెను 

ఆవాక్కుు సత్య మని తెలిసినను పేరోలగమున నున్న రాజు సిగ్గు 

పడి ఇతడు నామారుడు కాగు” అనెను. “ఇదిగో, మిాము దక, 

దీనిని గుర్తింపుడు” అని .చూమె పలికెను, “ఇది నాముదిక కాదు” 
అని రాజు పలుకగా నామె *బుజువు చేయుటకు నాకు సాకులు తేరు, 

స. విన్నవించుకొందును. ఇతడు మోాబిడ్డ ఉయినచో ఆకన 

మున గూరుచుండును కాసిచో క్రింద ఒడి మరణించును” అని బోధి 

క పట్టుకొః ని గాలిలోని శెసరవేసెను స. 

మున సర్య్రంక శ గిరాయ చుండి, మధురన్యరమున తెం|డిక్ ధర్మము 

బోధించు సీగాథ వలికినాగ ; 

నీతనూజూతుండ నే మవోరాజ, 

పోషింపుమా నన్ను! భూ నాయకుండు 

అన్యుల రక్షీంచు ననుకంపతోడ 
పోషింప దగు నిజప్పుత్రు మరింతె 

బోధిన త్తు జా కాశిమున We: డయి బాధించిన మ విసి 

"గాజు సా ఫ్య న క మం ననే వోమంతును” అని చేతులు 

బూలపును, అన్యులు వ ఒోవక్క  రాజుచేతులలోేని*ే 

దిగి అంకమున బాొలుఖు కూపచుండను, శా జతినిని యునాజు 

గాను, వాసితెల్లి ని అగ వుహివ్గాను (గహించినాణు తెండి మరి కా 

నంతిన ము బోధినత్త్య్యును 'కాస్ట్రవాహన శా జనువేర (ప్రసిద్ది చెండి, 

న్యాయవరి వాలనమ. చేయుచు తొదకు కర్నానుసార మగువదవిని జేరి 
నాదు, 

ధర్మో పదేశముచేసి (కోసలరాజుకు) శాస్ట కెండుకథలు చెప్పి, సరిపోల్చి? జూతక 

సారాంశమును స్పష్టపర చెను. మహామాయ ఆరోజులలో బాలుంనితలి, సిద్దార్థుడం 

తం(డిి శేను కట్ట వాహన రాజును అని ముగిం చెను, 
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భగవాన్. జేతవనమున నుండగా (శద్చాళువు కాని సోదరుని గూర్చి చెప్పినది. ఈజాత 
కమున (పత్యుత్పన్న వ స్తువు, ఆతీతపస్తువు ఏకాదళ నిపాతమున సంవరణ జాతకములో 

(462) కానవచ్చును, రెండిటిలోను. వస్తువులం సమానము, గాథలం మా(తేము ఖిన్న 

ములు, 

వర్రమూన కధ 

గామని గాజకుమారుణు చిన్నవా ఊయినను సోదరనవాన పరి 

వృతుడై, రాజలాంఛన మైన స్వే తాతప త్రము క్రింద కారు చుండి, తెన 

వె భవమును తలపోసి, విభవ మంతేయును నాగువువలన లభించినది 

అస ఛావించి, ఆనందముతో మనఃపూర్వముగా -ఈవాక్కు లన్నా శు 

అతడు రా జయిన నపాహమునకు సోదరులు తవముతవముసివానములకు 

జనిరి. గామని ప్రభువు న్యాయపరిపసాలనము చేయుచు. తుదకు యధా 
కన్నం గతో బోధినత్తుడుచూడ యథా కన్నం గతో 

అతీత కధ 

శ్రద్ద లేని సోదరునిగూర్చి శా_న్హ జతేవనమున చెన్చినకధ. ఈజూత 
కములోని యుపోద్దాతకధ, పూర్యజన్నకధ పదునొకండవ నిపాతము 
లోని నంవరణ జాతకమున (462) చెప్పబ'సును. శెండిటిలోని కధలు 
నమానముల్కే గాధలలో మాతము భేదము కలదు. 

బోధినత్తుని యుపదేశ ప్రకారము (ప్రవర్శించుచు గామని రాజ 
కుమారుడు నూర్లురిలో చివరవా డైనను శ్వెతచ్శత్రమ్ముకింద సింహో 
ననాసీనుడై, తనదై భవమును గమనించి, అడి నుంతెియు ఆచార్యుని 
యనుగహామువలన లభించిన దని తెలవోసి, నింగుహృద యముతో 
-ఈగాధ పలికినాడు 

లో 

త్వం పడకుండెడి వారల వదయ 

కాంతు వూర్లం బగు (గామణి, నిన్ను 
(గ పీ-యించుకో నిండు(బ హ్మ చారిని, 



40) జాతర కథలు 

ఆతి రా జయినవీదప నపాహమునకు సోదరు లందము తవుతను 

సివానములకు వెడెలీపోయిరి.  గావుస్ ప్రభువు ధర మార్షమున పరి 

పాలన చేసి నిజక కాసు నార మగుపదవిని వొంజెను. 

ధర్మో పటేశము చేని శా స్ట సత్యెమాలం నిరూసించ్చి శండుకథలు చెప్పి, సరి పోల్చి 
వాశశ సారాంశను తెలీసీ, పా(రఠరలను నిరూవించినాడు, 

9 మథాదేవ జాతకము 

కాస్థ జేతవనమున విహారము చేయు సమయమున నహాోని(ప్కు_నూణమును గార్చి చెస్పి 

నది. 

వర్రమూన కథ 

ఆనవుయమున  భిఘున్రులు కూమెచుండి ౫ ఫహాత్యాగ మునుగాశర్చి 

ప్రశంన చేయుచుండిరి. శా_న్త ధర్శనభక వచ్చి, బురానరముపై 
గూముచుండి, భితమువులను నంబోథఖించి “భితుకులాగ్యా హాయ చుండి 

నంఖభామించుచున్నా గా? అని యడిగోను, 

“భే మ శేమియు లేదు తమ-అఖభిసిప్ర్ర_మాంమును వశం 
సించు చున్నాము 

“భితుకులార్యా తిధాగత౧౫. ఇప్పుడ అభినివమ్క_మిణము చేయ 
7 

లేదు, పూర్వముకూపష చేసియున్నా గాజు 

ఈవిషయము స్పవ్నము చెయుటకై వారు వారన చేసిరి. ప్రూం 
జ యా న 

జన్నమున మాుుగులడే యున్న వృత్తాంతమును భగవాన్ ఇటు న్ప్షీ 
Sree ౧ ర 

క్ర రించాడు 

అతొత కధ 

పూర్వము విచేహా గాత్యముల స్మ మిధిలానగరమున మఖా దేవు డను 

థార్మ్మికప్రభువ్రు న్యాయపరిషాలసము చేయిచుండను. 84000 నంవత్సెర 



9 యఖాదేవ జాతకయు 41 

ములలో కొన్నా ళృతడు రాజకుమారుడుగను, కొంతకాలము యువ 

“రాజుగను, విముట నువహోరాజుగను కాలము గడపను. ఒకనా జడాయన 

అంబష్టునితో “సౌమ్యా, నాళిరసున తల్ల వెండ్రుక కనబడినపుడు తెలు 

పుము అనెను. బహుకాొలమున కొకనా డామంగలి రాజుగారి నల్ల 

వెండ్రుక లలో నొక తెల్లని వెంక చూది ల మోళిరస్సున శ్వేత 

కేశ్రము కానవచ్చినది” అని విన్నవించెను. “దాసిని లాగి ఇ. 

చేతిలో పెట్టు” మని రాజుపలికెను. మంగలి బంగరుతంటనముతో ఆప 
లితశేశమును లాగి రాజువేత 'బెళ్షైను ఇంకను రాజు 84000 సంవత్స 

రములు జీవింపవలసియుం డెను. అయినను వముఖాబేవుడు పలితకేశమును 

జూచి, యు చ్వేగము చెంది, మృత్యు దేవత వచ్చి నమిీపమున నిలిచి 
నబ్లును, మండుచున్న పర్ణ శాలలో తాను ప్రవేశించినట్టును బాధపడి, 
“కయి ముత కేనా. పలితము  |వారంభించినను మాలిన్యము 

విశువలేకున్నావు!'” అని తనను తాను మందలించుకొనుచుండగా నతని 
కంత రావాము స్రక్షైను, మేన వెనుటలు పెను వనములు భార 

ముగి దోచను. “విక చేను నంనారము త్యజించి, పరి వాజకుడ 
నయ్యెదను” అని తలపోసి లక్ ఆదాయము నచ్చు (గ్రామము మంగలి 
కిచ్చి, పెద్దకుమారుని బిలివీంచి, “నాయనా, నాతల నెరయుచున్నది, 

వృద్ధుడ నయినాను, తౌాకికభోొగము లన్నియు ననుభవించినాను. ఇక 

దివ్వభోగము లనుభవింప గోరుదును నివ్మ్క_మించు సమయము 
వచ్చినది. సీను గాజ్యమును సక రింపుము. నేను పరివాజకుడనై మఖా 
"దెప - ఆమవనమున నివసించుచుు శ్రమణధర్శము నిర ర్రింతు” 

నని చెప్పెను 

(పవ్రజింపడలచిన నాజును అమాత్యులు నమిీావీంచి, “*ేవా, 

విదామి [శ మణధర్శ్మము నవలంపించుటకు కారణ మేమి?” అని యడి 

గోర్, గాజు తెల్ల జెండుక చేత బట్టుకొని, అమాత్యుల కీగాధ చెప్పెను: 

ఆయువు హరియించు నట్టిశేశములం 

'జఉవదూతలవ లె తెల్ల వర్ణ మున 

ఈ_త్తమాంగముమోద నుదయించె తాత, 
ప్రాప్త మయ్యెను వేళ్ల (ప(వజింపంగ, 

వెల్లు పలికి, ఆనాడే రాజ్యము విడిచి పరివాజకుణై యాతడు 



శీలి జాతక కథలు 

ఆమవనములో నివసించుచు 54000 సంవత్సరముల "కాలము, నాలుగ 

(బహ్నవిహారములను భావించుచు, అపరిపీ నజ్ఞ్వనముతోో "కాలము 
గడిపి బ్రహ్మలోక మున జన్మించెను, 

అక్క_డనుండి చ్యుతి పొంది, మరల నతశు మిధిలలోనే నిమి యను 

పేర రా జయి, చెదరియున్న తెనవంశము శేకీభూతము చేసి (క్ర్షమ్మర 
పరివాజకుడై , (బహ్నవిహారములు భావించి, ఆ(మవనములోనే నివ 
సింది తుదకు (బ్రహ్మలోక ము మై సన చ. 

“ఫితుకలార్యా తథాగతుడు కేవల మిజన్మలో-నే మహోభిని(మ్ర్క_మణము చేయ లేదు; 

వూర్యముకూడ అఖినిహ్కృమయణము చేసినాడు” అని శాస్త ధర్మోపదేశము చేని 
నాలుగు ఆర్య సత్య ములను _పకాళశింపజేసెకు అప్పుడు కొందరు (సోతాపన్ను 

లయిర కొందరు సకృదాగాములం, మరికొందరు ఆనాగాములు నయిరి. ఈవిధముగా 

భగవాన్ రెండుకథలను చెప్పి, సరి పోల్చ జాతకసారాంశళయు పవలంపరిం చెను, 

ఆకాల ప్రమంగలి ఇప్పటి ఆనందుడు ఫు్యతుడు రాహులండు, మఖాటబేవ రాజు "నేనేం 

హోరి జాతకము 

అనూపియ నగరసమిపమన నున్న అనూసియ ఆ(మపనమున వివారించుచున్న సమయ 

మున భగవాన్ సుఖువూర్యక విహారము చేయ భద్దియ స్థవిరుని గూర్చి చెప్పినది. 

వరమాన కథ 

సుఖపూర్వకముగా విహరించు భద్దియ స్థవిరుణు ఆరుగురు శతి 
యులు వడవ ఉపాలి (పవజించునముయమున (ప(వజితు ఉయ్యును, 

ఆయడుగురిలో భద్దియ స్థవిరుడు కింబిల స్థవిరుడు, భృగు స్థవిరుడు 
ఉపాలి స్థవిరుడు అర్హత్విము పొందిరి. ఆనంద స్థవిరుడు శో తాపన్ను 
డయ్యెను. అనిరుద్ధ స్థవిరునకు దివ్యచమువు లభించెను. చదేవదత్తునకు 
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భాగ్గనలాభము కలిగెను. అనూవియ నగరపు తృతియు. లారుగురికధ 
ఖండహాల జాతక మున (5942 వచ్చును. ఆయుష్మూన్ భద్దియ రాజ్యము 

చేయు సమయమున తనరకుణకొొరకు రతుకులను, కొందరు ఆరతుకులను 

వెంట నుంచికొ నెడువాడు సౌధమున మోదియంతస్తులో చెద్దశయన 

మున దొరలునవుకు కూడ తాను భీతు డగునంగతి సరించి, ఇప్పూడు 
అర్హత(ము లి అరణ్యములలో ఎచ్చట నైనను వహారించుచు 

నున్నను భయము లేకుండుట చూచికొని, ప్రనన్నతతో్ అబూ 
సుఖం అహా సుఖం అనుచుండెడివాడు, 

ఇది విని భీకువులు భగవానునితో “ఆయిష్మూన్ భద్దియ అర్హ 
తము పొందుట చెప్పియున్నాడుూ అన్నారు. 
“ ఛగవాన్ “భికునులారా, భద్దియ కేవల మిప్పుడే ప. 
ముగా విహారించువాడు కొడు; పూరంకాలమున గాడి సంత 

అన్నాడు. ఆవిషయము స్పష్టము చేయు డని భితువులు (వార్టింపగా, 
పూర్యజన్నమున మకగుపడి యున్నవీషయమును భగవాన్ స్పన్టీక 
రించినాడు 

అతత కధ 

స్తూరంము వారాణసిలో (బహ్మాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 

బేధినత్తుడు ఉదీచ్యయచాహ్నగుడై. వుట్టినాడు. 'కామములవలని దోమ 
ములను, 'త్యాగములవలని శుభములను [గ్రహించి యాతడు కామము 

లను వినర్జించి, హీమవంతెమునకు జేరి [వవజించి, అషప్టనమాపత్తులను 

నంపాదించెను, ఆయన కయిదువందల తాపన పరివార 'మేర్చ డెను. 

ఆయన వగ్చాకాలముని పీమవంతమునుండి వెలువడి తాపసగణపరి 

వృతుడై. భికొటనము చేయుచు (గామములు నగరములు దాటి, 

త దకు వాగారాసికి వచ్చి రాజాదరము  వొంది రాజ్ ద్యానమున 

నివాన 'మేర్చర చుకొ నెను, చాతుర్మాస్య లచ్చట గడిపి ఆయన 

బయలుదేరు పుడు రాజుతో చెప్పబోయెను “ఆర్యా, మారు 

వృద్ధులు. హీిమాలయమునకు బోన చేలి అంతేవానుల నచటికి 
బంపీ మూ రెచటనే నిలువుగుి” అని రాజు కోరెను. బోధినత్తుడు 



dh జాతక కథలు 

తాపసపంచశతమును జ్యేష్టాంతేవాపి కప్పగించి “వీరితో నీను హిమ 
పంతమునకు బొమ్ము. చే సిచటనే నిలుతునుి” అని అచటనే నిలి 
వను, 

ఆ చ్యేష్టశిమ్యుడు పూర్వము రాజు; కానిరాజ్యము విడిచి పరి 

చాజకు డయి, (క్ర్షమసాభనవలన అష్టనమాపత్తులను పొందినాడు, 

ఒకనా డాయన అఛార్న దర్శన కుభూహాలియై తాపసులను బీలిచి 

“ఉత్క_ంర లేకుండ మో రిచటనే యుండుగు. ఆచార్యునకు నేను 

వందనము వేసీ వత్తును” అని చెప్పి, ఆచార్యునిసన్ని ధిక బోయి, వంద 

నము చేసి, ఇష్టాగోప్టి చేసి, అచార్యునిపార్శ్యమున చాపమీద. పండు 

కొనను, 

ఆననుయమున రా జుడాంనమునకు బోయి, ఆచాగుునకు నవు 

స్క_రిం పి, ఒక | పక్క-_న గూరుచుండెను, శిష్య తపసు? రాజాను 

జాూచియు తేవక, పండుకొొనియుండిి అహో సుఖ మహో సుఖ మని 

ఆవేశముతో బలికెను, 

తనను జూచియు తొపసుడు తేవే దని రాజు దుర్ననాయితు డయి, 

బోధినత్తునితో “భదంతా, ఈతాపసు డిచ్చ వచ్చినట్లు భుజించి 
యుండును, సుఖశయనమున ఆ'వేశముతో పలుకుచున్నాడు” అనెను. 

““వుహారాజూ ఈతాపసుడు మోవఠలనే రర రాజు, మున్ను 

గృవాస్టుగా నుండి, రాజ్య(శ్రీ) అనుభవించుచు, ఆయుధవాస్తు లగు 
రకుకు లనేకులు పరివేస్టించి యున్నపుడు గూడ ఇట్టినుఖము పొంద 

నైతిని అసి తిన్న పవ్రజ్బసుఖమును న్నరించి, ఉత్చాహవాక్కుులు పలికి 

నాడు అని జబోధినత్తుడు "గాజునకు ధర్మము బోధించుటకై. యాగాధథ 

పలిశెను 

ఎవ్వని రవ్షీంప రితరులం, తానె 

యితరుల రజ్షీంప 'డెన్వాడొ, రాజు 

ఆతడు భోగమ్ము లందు చాసక్తి 

విడిచి సుఖమ్ము గా పడయను నిద, 

"రాజు ధర్మబోధ క్ సంతున్ష్యుడె, నమస్కరించి వెడలిపోయెను. 

అంలేవాసియు ఆణార్యునకు నమస్కరించి హిమవంతమున _ కేగెను. 
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బోధినత్తుు డచటనే విహరించుచుు అపరిహీన ఛ్యానముతోో కాలము 
గడవి, [బహ్మలోక ము పొంబెను. 

భాస భర్మో పదేశము చేసి ఆండుకథలం చెప్పే, సరి పోల్చి, జూతక సా రాంఛమును 

స్పష్టీకరించి నారు. ఆశాలమున శిష్యుడు భడ్షియ స్థవిరుడు, గణంళా స్ప చేశ, 

క్షే! లక్షణ జాతకము 

రాజగృహ సమీ పమున వేళువనములో వివోరను చేయ'సనుయమున, డేవదత్తుని 

గురించి భగవాన్ చెప్పినది, 

బోరయాశన కథ 

"దేవదత్తుడు భగవానుని సంహరించు. (ప్రయత్నిము చేయ.వరకు 
కలవృత్తాంతము ఖండహోల జూతకమున (5942) కానవచ్చును ధన 

పాల కుంజరమును పంపువరకును కలవృ త్తాంతము శ్వ ద్రహంస జూతక 

మున (కకికి పృధ్యిలో ప్రవేశించు వృత్తాంతము పదునారవ నిపాత 
ములో నముద్దవాణిజ జూతకమునను (466) వచ్చును. 

ఒకప్పుడు దేవదత్తుడు భగవానుని పంచవస్తు గారు చేయు 
డసి ప్రార్షించెను. అవి స స్వకృృతములు ౩ కాని తరువాత అతిగా సంఘ 

ములో వీలిక పుట్టించి, అయిదువందలమంది భికుకులను పంట గొని, 

గయా-పీనమున 'నెవసింప జొ చ్చెను. కాలము గడచినవిన్ముట ఆఖఫియ్వు 

వ్రులకు బుద్ధి వచ్చినది, ఈవిహయము (గహించి భగ దాన్ తేన 

ప్రథానశిష్యు లిరువురితో నిబ్దు ఎలికెను 
“ సారిపుత్యా, సఏీనపహూవాసు లగు అయిదువందల భిక్స్కులు దేవ 

దత్శునిమతము నంగీకరించి ఆతనినెంట నెడలిపోయినారు. _ ఇప్పుడు 
వారికి తెలివి వచ్చినది. నీను చాలమంది భియువులతో నచటికి బోయి, 
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ధర్మోపచేశము చేసి, మార్లఫలమును బోధించి. వారిని వెంట గొని 
రము.” 

అప్పుడు సారివు[తుడు గయా-పినమునకు బోయి భరో ప బెశద్యార 

మున మార్షఫలమును చూవించి, ఒకనా డరుణోదయమున వా రండ 

రతోగూడ చేళుననమునకు మరలివచ్చెను. వచ్చి, సారివుత్ర స్థవిరుడు 
భగవానునకు (పణామము చేసి ఒక్ళపక్క_ నిలుచుండెను. అప్పుడు 
భిక్షువు లాయనను ప్రశంసించుచు భగవానునితో “భే, మాజ్వేష్ట 
(భాత, ధర సేనాపతి అయిదువందల భికువులనడుము నుండుట ఎంత 

సుందరముగా నున్నది! కాసి ేవదత్తునికి మాత్రము పరివారము 
తలేకుండపోయినది!” అనిరి, 

“భికువులారా, జూతినంఘమునడువు సారిప్టుతుడు మనోహరముగా 
నుండుట ఇప్పుడే కాదు, పూర్యముకూడ సిశ్హు యుంజెను. మరి చేవ 

దత్తును ఇప్పుడే కాదు, మునుపుగూడ గణవిహీను డయి యుండెను 
అని భగవాన్ చెప్పునప్పటికి భియుకు లావృతాంతము వివరింవుండసి 
(ప్రార్ధన చేసిరి. భగవాన్ పూర్వజన్నమున మరుగుపడిన విషయమును 
ఇట్లు స్పష్ట్వకరించెను. 

అతీత కథ 

పూరంము వముగధరా._ఫ్టములో రాజగ్భుహూనగరమున మగధ రాజు 

పరిపాలనము చేయుచుండ బోధినత్యుడు మృగ గర్భమున సః 

కరగ మృగ సవా పరివారముతో నరణ్యమున నివసించుచుండెను, 

ఆయనకు లక్షుణుడు, కాలుడు అను నిరువురువుతు లుండిరి. తినకు 

వార్లకము వచ్చినపుడు బోధినత్తుడు పుతుల నిరువురకును చెతి 500 

మృగముల సంరతుణ మప్పగించెను. ఈరెండువ్యుగములు వృుగగణ 

పడివాలన మారంభించినవి 

ముగ ధరా_ఫస్రమున పంటలకాలమున  పొలములలో ననరములు 

నిండుగా నున్న పుడు అరణ్యమృగముల కాయము కలుసు చుండును. 

నన్యములు "వేయు జంతువులను నసంహారించుటకై. జను లక్కు_డిక్క_డ 

గుంటలు (తవ్వ, వానిలో కరిలువాతి, పాొపాణయం|[తెము లమర్చి, 

కూట వాళొాదులు పన్నుదురు. వీనిలో బడి బహుజంతువులు (పాణ 
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ములు కోల్చోవుచుండును.  బోధినత్మూడు పంటకారు వచ్చుట 
(గహించి, యిరువురుకుమారులను బిలివించి “నాయనలారా, ఇది 

పంటకారు. బహుమ్మాుగ ములు నసించును, వృద్ధు లయినవార మేదో 

యుపాయమున నొకేచోట నుందుము. మ్ోరు మోమిీావుందతో 

పరంతపాదమునకు బోయి పంటకారు గడచినతనువాత  మరలిరండుూ 

అని బోధించెను. మంచి దని వారు తండిమాట[పకారము సపరివార 

ముగా వెడలిపోయిరి. మృగము లెప్పుడు పర్వతముమిోదికి పో క 
యెప్పుడు దిగునో మార్ల వాసులకు తెలియును వారు కొన్ని 

(పచేశములలో ఊాగమురడీ మగ ములను కొట్టి చంపుదును. [ప్రమాణ 

కాలము ఆగవలసిన సమయము తెలియక కాలమృగము నిజగణ 

ముతో (తకాలములందు |గామసనమోపముగా బోనుచుండ [గామాణులు 

బహిరంగముగాను, రహన్యముగాను ఆగుంపులోని మృగముల  నెన్ని 

టినో నంహరించిరి. తన _బుద్దిమాంద్యముచే  బహుజంతువులను 
గోల్పోయి కాలమృగము కొలది పరివారముతో నరణ్యము చాను 

లతుణమృుగము ఉపాయకుశల మయి, తెలివి కల దగుటవేతు, ఈ 

సమయమున పోవచ్చును, ఈనమయమున పోరాదు అని (గ్రహించి, 

(గామనవిాపమునకు బోవక్క (పత్యూపమున గాని, (ప్రదొవమున 
గాని పగటివేళ గాని బయలుబేరక అర్థ రాత్రమున (ప్రయాణము 

చేయుటచే నొక్క_జంతున్రనుగూడ కోలోవక, సుర కీతముగా 

నరణ్యము చాను, 

నాలుగునెల లరణ్యములో నుండి పంటలు నూర్చినతతువాత అవి 

కొండలు డిగినవి, మాంద్యవశమున 'కాలవ్యృుగగణ మంతయు నశించి 

నది. కాలమృుగము మాత్రము తప్పించుకొని తెండికడ కొంటరిగా 

వచ్చెను. లకుణమృగము 500 గణముతో్ తిండ్రినన్ని ధికి మరలి 
వచ్చెను, 

వచ్చుచున్న స్రత్రద్యయమును జూచి బోధిన తుడు మృగగణ 

ముతో నీనాధ పలిశను. 

జీవితే మెవ్వండు శేవ్షమార్చమున 

సాగించుచుండునో సద్భ్య_త్తీతోడ 

అట్టి వానికి సంపదభివృద్ది యగును. 
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కనుగొమ్ము అత్నణు జ్ఞాతీసంఘంపు 

Hts నరుచెంచు వాని? 
జ్ఞా తీహీనుం డయి చనుదెంచు వాని 

ఢకాకి కాలం నాలోకింపు మడిగా! 

అట్టు బోధినత్వుడు పుుతు నభినందించి, జీవితాంతమున యభా 

కర్మం గతో. 

ధర్మో పదేళానంతరము శాస్త రెండుకథలు చెప్పి సరి పోల్చి జూతకసారాంశమును 
వెలువరించి, “అప్పటి కాలమృగము ఇప్పటి దేవదత్తుడు, దాని సంభు నము చేవదత్తుని 

పరిషత్తు, లశతణనుగము సారిఫు(తుడు. అఆతనినుండలి బుద్దనుండ లి, తల్లి ఇప్పటి 

రాహులనూత, తండి చేశే, 
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బుద్దుడు జేతివనమున కునూర కాశ్యప స్థవిరుని తల్లిని గూర్చి చెప్పినది 

వోరయాన కథ 

వాజగ్బువా నగరమున మహోనంబన్ను జైన న _శేవ్యీప్పుతిక ఆ మె. 

స. స. పరికగుారి ర్లితెనంస్కా_రము fr ఆ మెహృాదయమున 

ఘుటములో (ప్రదీపమువ తె మోామేచ్చ లుగు చుంజను. "తెలివి కలిగి 

సస నర న ఆమకు నం? నారముమే నిచ్చు నిలుచుట "లేదు. (పవ 

జింపవతఆె ననుకోరకతో నామె తలిజం ముత be 

సామినసు ట్ట లగ్న మగుట లేదు, మోతమ్నువె ఫు 

ఫొనివోవు న [ప్మనబింవ గోరుచున్నాను మారు నాకు 

es చేయింపుూఎి” అ నెను. 

“అప్నా, వ- చన నాక మనది నంపన్నవంశిము. నీ వాక తెవే 
అ మాబడ్డవు. వస్తు డ(వ్రజిం చుటకు ఏలు లేదు” 
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ఆమ తలిదంలను మాటిమాటికిని (వార్జి ం-దినను అనుజ్ఞ అభింప 

లేదు. ఆమె తనలో “అత్తవారింటికి బోయి భర్తను ఒప్పించి 

ప్ర వ్రజింతును” అనుకొని "పెద్ద నయినకపిదప అ_త్తవారింటిక జని, 

భర్తను “దేవతగా జూచు ము, న వచావార సంపన్న "గాలు 

నయి, ఇంట సినసించుదుండెను. భార్త రతో కలిసియుం సట. ఆమె 

గర్భ వ ఆభ రనుయ్యెను, ఆకె క్ విషయము “తెలియదు. 

we చానగరములో ఈత్పెవము చాటించిరి. నగరవాసు లెల్లరును 

ఉత్పెవమున వాల్లొనజొచ్చిరి. నగరము ేవనగరమునల అలంకృత 

మయ్యెను. నగాప్పయుత్సవము జరుగుచున్నను ఆమె ఒడలిపై చంద 

వము రాచుకొన లేదు అలంకారములు ధరింప ేదు, నామాన్య 

వేషముతో నే నంచరించుచుంజెను. 
భర్త ఆమెతో “భే, నగర మంతేయు పండుగ చేసికొనుచుండగా 
a అలంకకించుకొన లే జీవి” అన్నాడు. 

“ఆశ్యా, -ఈగిదిరము ముజ్య్బదె రండు వులములతో సిండయున్న డి. 

పిసి నలంకరించి పల మేమి ఈశరీరము 'దేవతాసెర్మితిము "కాదు, 

నిరితెము కాదు, స్వర వరుని “తారం వనమున నము . కారా 

హారిచందనమియము కాని కాదు. పుండరీక కమల, ఉత్సలాదిగర్భము 
నుండి జస్మ్నించివద కాదు. అమృలావ పగంపూర్జ్మ ము కాదు, ఇవి మలము 

నంతా స్రుట్టిశడి. అత్రి తం ఆ యునికవలన వచ్చినది అనిత్యిత, ముర్ష 

నాదుల తాన? గ సక్ తె. వియెగుట,. భం స్రమగుట ---- టిని స్వభావము. 

శతు నృద్ది కనా. సీళరీపొము తృప్షచే నుత్నిన్న పరద 

యాది న్హోక్ట Te పిటానము, వితాపమునకు కారాను, రోగము 

లకు ఆలంనవుమిు, దుష్కు_ర్భష లము ననుభపిల లల లోపల మూాలి 

నోము కలుంంల గరా భూలిననము. చేహాము క్రీమికీబకనముల 
a; 

కావానము, కె తమా టై మరణము దినిక్ అంతిమ ఈనదిరము 

ఎక రద్భవపి లో న ర hs 
cn ee యై 

ఏర్పడిన దస్థినరముల నీళ దీర 

వల త్యంజ్మాంస లేవము కలద్యూ చెవ 

నిండుగా చర్మ పిహీతమై యుండుకతన 

కానబడదు నిజమ్ము గా గలంగురూ ప; 
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మాం(త్రములునూ, యకత్తు, ఆమాశయంబు 

నుండె, వృక్కయు, ప్లీహము నిండి యుండు 
శ్లేష్మ మును పీ_త్తమును, లాల న్వేద, ముండు. 

ఇందు తొమ్మిది నిత్య వాపీనుల వంట 

తప్పకుండ పూతిగంధంబు మలయ. 

అక్షీ కర్ణ, నాసాదులయందు నులము! 

ఆఫు డపుడు నోట వమనమ్మ్ము లగుచునుండు. 

ఇట్టి దేహూన్ము బుద్లి విహీన జనుల లు థ్ 
కగుచునుండు నాకర్షక, మఖిలదో పష. 

వూర్ణమై విషవృత్నము బోలియండు; 
నితిలరో-గాకరము దుఃఖనిలయ మగును, 

లోనిఖాగ మె వెలంపల కానబడిన 

కరతో తోలవలయును కాకములను 

భపశముల,; ఇట్టిదానిని పండితరజను 

లేవగింతుర్కు మూర్దులో ఇచ్చగం(తు. 

“ఆర్యపు_తా, ఈశరీరము నలంకరించుకొని యేమి చేయుదును? 
ఈ”దేహాము నలంకరించుకొనుట మురికితో నిండిన ఫఘుటము వెలుపల 

బొమ్హ్నలు కోయుటవంటిది కాదా?” 
'వ్వివుత్రు డివాక్కు_లు విని యి ట నెను నరా, పీకు -ఈశరీర 

మున ఇన్నిదోపుములు కనబడుచున్నప్పుడు వల సీవు (ప్మృవజింపవు"” 
“ అఆర్యపుత్ర నాకు అనుజ్ఞ లభించినచో నేనే (మ్యవజింతును ” ముంచి 

దని (ొవ్పిస్పుత్రుడు మహాదానము లిచ్చి, వముహానత్కారములు చేస్తి, 

విశేషపరిబారముతో ఆమెను ఖిశ్వుణీవ్పోరమునకు గొనిపోయి 
అక్కడ "దెవవత్తుని కూూటములోని భికుణులలో 'జేర్చెను. అమె (పవ 

జించిసవిమ్మట సంక ల్చసిద్ధి యణగుటవలన సంళలుష్ట్ర్ కలిగను. అంతట 

గర్భము పరిసక వముగుటవలన ఆమెయాకార్యప్రకారములందు పరినర్త 
నము కలిగినది. కాలుసేతులుు పృవ్టము, బు వెక్కి_నవి ఆ మెగ ర్భము 
ఎత్తుగా నుంగుట కాంచి భిషుణులు “ఆర్యా, నీవు గర్భవతి ననిపించు 
చున్నది. ఏ మిది?” అన్నారు. 
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“ఆర్యలారా, ఇది మమో తెలియదు కాని నాఠకీలము పరిపూర్ణ 
ముగానే యున్నది” 

అంతట ఖిశఫయిలు ఆమెను "దేవవమ్తునికడకు తీసికొనిపోయి. ఆయ 

నతో “ఆర్యా, ఈపలపుత్రి. అతి _కష్టముమిాడ భర్తను ఒప్పించి 
(ప; (వబ్య గహించినడ కాసి ఇప్పూశయుగర ఛవతిమె నట్టు కానవచ్చు 

చున్నది ఈగర్భము ఈ మెన్సవాన్థా క్రమములో ఉండగే కలిగనో, 
'పవ్రజంచిన మ క్ కలిగానో మాకు తెలియదు. మేము ఇప్పు డేమి 

చేయవలను” అతనికి, 

"'దెవడత్తు" ౨7 పా కాకుంగుటచేతను, కాంతి, మైత్రి, కరు వేని 

హూ డగుటచేతిను ఇట్లు యోచించెను “నేను ఈమె చీనరమును 

మార్పించక తప్పుదు అట్లు చేయనిచో నా కూటములో నొకభిక్కు_ని 

గర్భవతియై తిముపచున్న దనియు, నేను ఉశుతుంచుచున్నా ననియు 

నింద బయలు బెనును ” 

అంతట ఆతడు విచారణ చేయకుండ నే రాతిగుంణు దొరలించినట్లు 

వారితో, “పొంగు, ఈమెను అప వజితిను చేయడ *” అని ఆనతి 

యిచ్చెను వా రాయన వాక్కులు విని లేచి (ప్రశావమునము వేసి 

విపహోారమునకు పోయిరి 

చిన్న వయస్సు గల ఈభిష్క-ని తక్కి_నవారితొ నిట్లనెను “ఆర్య 
, దేవదల్తి స్లవిరుకు బుద్ధుడు "కాడు నేను వారిని అనునరించి 

(ప్మనజింప లేదు తోకాగ, నః నమ్యుః క్ __నంబుద్లు అ నవారి అనుఇారి 

ణగా (ప్రన్రణంబునాను మరి CN ఇాలకష్టేముమోద లభించినది 

కాఒట్లి వాము నాకు దీసని తొలగింపకుడు రండు, వంట గొని శ్వాన్త 

నుస్నె ్న ధక జేతవఎంమునకు తిసికొనిపొండు * 

వాచిన “కటు బెట్టుకొణ "రాజగ్భుహమునుండె పల్ యోాజన 

ముల (తోవ క్రవాముగా గడిచి శేతవనము చేరిరి బుద్ధునకు (ప్రణా 

వము వ సు జార ఏహయుమ పిన్న మంచురి శాస్త ఇట్లు యోాచించెను: 

“ఈము గ్బ్రహమున నే గర్భ మేర్చడి డినను, -జీవదత్తుడు వె డలగౌధకును, 

భిక్కు_నిసి వంట బెట్టుకొని గితెముడు ల తియుగుచున్నా. ఉని ల్ ర్దికలు అప 

వాదు అ ఇందుచే ఈనంగతి శమింపజేయుటికై. రాజ 

సహితముగా పరివత్వులో ఈ అభియోగమునకు తీర్చు పొ ంచవలెను. ig 
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ఆవల నౌకనాడు కోనల న అేశఘకు (ప్రసేనజిత్తు, వృద్ధ అనాధవీండి 

కుడు, యువ అనాధవిండికురు మహోడ పాసిక విశాఖ, మోద లగు (పసి 

ద్భలను విలిపించి సాయంనమయమున చతురిధ ఎరివత్యులు వక తై 

నమకూడిన వీదవప ఆపాలి నవిరుని నంబోధించి, “పొమ్ము. చతుర్విధ 

పరివత్తులనణువు ఈతరుణ భిక్షుని కర్మను వరీహీంశ్రుముో అని శాన 

ఆన తవ నను. 

“చిత్తము, భే” అని స్థవిరుడు పరిషన్మిధ్భ మునకు జని తిన 

పీరముైతై /ూర్ప్సుండి, రాజనమ్ముఖమునకు ఉవాసిక విశాఖను పిలి 

వీంచి ఆమె కీయభియోగమును తెలిపి “విశాఖా, ఈతరుణి ఫలాని 
మానమున ఫలాని దినమున [పష్మవజించినది. నీవు పోయి ఈ మెగర్భము 
వ. కలిగినదో అనంతరము కలిగినదో తెలిసికొని రమ్ము” అని 
చెప్పెను, 

ఉపాసిక మంచి దని వీంకరించి తెర అడ్డు కట్టించి లోపలకు తరుణ 

భితునిని గానిపోయి, ఆమ చేతులు, తు నాభి ఉదరము 

వరకు పరీశ్సీంచి, నెలలు, రోజులు లెక్కి_౦ద్కి ఆమె గృృవార్థా శ్రమమున 
ఉండగానే ౫ రము ధరించినట్లు నిర్ణయించి, స్థవిరుని నన్నిధికి వోయి 

ఈవిషయము నివేదించెను, స్థవిరుడు చతుర్విధ పరెహన ధ్యమున ఆ 

భితునిని విడుదల చేసెను, ఆమె విడుదల పొంది భికుసంఘమునకు, 

'శా_స్తకు (ప్రణావముమునేసి భిక్కు_.ణులతో వారి విహారమునకు పోయెను. 
నెలలు నిండిన పిమ్మట ఆమె మవహోాప్రతాపశాలి యగు వుతుని ప్రన 
వించెను. ఆమె పద్బొెత్త తర (బుద్ద చరణములకడ శ్ ంచిన కై 

కుమారుడు కలిగను, 

అనంతర ముకనాడు రాజు భికుణుల విహారమునకు నమిోప ములో 

పోవుచు బాలకుని కంరిధంనివిని మంత్రులతో, వమి ఇది అనెను. అమా 
త్యులు నంగతి తెలిసికొని “దేవ్యా తరుణ భితుణికి పుతొశు కలిగి 

నాడు. ఇది వాసి కంరిధందిి” అని విన్నపంచిరి. 

“భక, బిడ్డలను వోమించుట భిషుణలకోు కష్టము "కానున వాల 

కుసి “మేము వోవింతుము” అని రాజు ఆవిడ్లని 'సటీజనమున కన్పించి, 

రాజకుమారునివఆ పోవణ చేయించెను. నావుకరణమునాగు ఓడ్డసికి 

కాశ్యఫు డనువే రుంచిరి. అతణు రాజకుమారునివతె పెరుగుటచే 
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అతెడు కుమార కాళ్యవు డని ప్రసిద్ధి బడెను. ఏడునంవత్సరముల 
యీోశున "బాలుడు శా_స్తనన్ని ధిలో (ప్మవజించెను. ల్రకువది నంనత్సిర 

ములు దాటినతరువాత ఉపసంపద వాంగి అతణు శకాలకోముమున 

మంచిధరోపచేశకు డయ్యెను. ోభితయువులాశా, నాచిత్రధవోప చేశకు 
ఛ్ 

లలో కుమార కాశ్యపుడు (_శేష్టుశు” అని అతనికి నరొ్వోచ్చపడవి శాస్త 
యొనం”ను. |క్రమముగా వమ్మిక సూతెము (ముమ్మ్రైవు రికా ము 

లోనిది) వినినవిమ్మట అతనికి అర్హ త్ పదవి యొనౌను. ఆతని భికుణి 

మాత కూడ దర్శస-ఫానన (యాగా భ్యాసమ్యు చ్యారా అగ భలము 

(అర్ల తము వాతను, కుమా కాశ్యప సమము ల “బుద నానన 
యొ లే థు 

ఆకాశమున సూర్థ్హ చం ద్రునివల (పకాళించును, 

ఒకనాడు తభాగతుడు భికౌటనమునుండి వుంలి వచ్చి భొజనా 

నంతెరము భికువుల్ల కుపదేశ మిచ్చి, గంభకుటిలో (వ వేశించెను. ఫ్వ్సు 

వులు ఉపదేశము విని తాము నిలువవలసిన స్థానములం దుండి, 
సాయంకాలము ధర్శనభలో నమావిష్ణ్యులె “ఆవుస్కో చేవదత్తుడు 

బుద్ధుడు కాకపోనుటచే తమా, నూరు. వయ్య లేనిబా డగుటు 

కుమార కాశ్యప స్తవరుని, న్లవిరను తణములో కోలోయినా” 

నవ్యుక్ -నంబుద్దుడు ధరారా జసటచేతను, మమా, మీ, ననా 

రూప సంపత్తి కలవా డగుటచేతను వారి కిువ్రురకును ఆశ్రయ మిచ్చి 
నాడు” అని పలుకుచు బుద్ధగుణ ములను (ప్రశింన చేయు చుండిరి 

శాస్త బుద్దలీలతో ధర్శనభకు వచ్చి, పరచిన ఆననమ్యుపె గామ 
చుండి “భికువులారా, ఈనమయమున కూముచుండి యేమి సంభా 

పుంచుచున్నా రు?” అని యడిగాను. 

“భన తమగుణకధనములో నున్నామూ అసి యొల్లమ బదులు 

పలికిరి 

“ఫికువులారా, తిధాగతుడు సు మ్యతము కాక పూర్యము 

సూడ వీరికి ఆఅృశయదాతయు నపహోయుడు నయి యుంచైన 23 అని 
శాన చెప్పగా ఆవిషయములను స్పష్టము చేయ భిషువులు వ్రార్ధన 
చేసిరి, పూర్వజన్మమున మరుగుపడియున్న వృత్తాంతములను భగవాన్ 
స్పష్టీకరించినాడు. 

లు 
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అతత కధ 

సూరంము వారాణసిలో (బహ్మాదత్తుడు రాజము చెయుచుండగా 

బోధినత్తుడు మృగ మయి జన్మించెను. పుట్టుకత్ డనే వానిశరీరము 
బంగారమువత నుంచెను. న్మేతములు గుండుని వజములవలెను, 

కొములు పండికొమ్లులవలఅెను, నోరు అరుణకంబలపుంజమువ అను 

ఉండెను. కాలిడెక్క_లు లక్క_రంగు వేసిన ట్లుండెను. తోక వారీ 
వాలమువ లెను, రూపము అశవోతకమునలను కానవచ్చెను. పంచ 

శతమృగములం సేవించుచుండ బోధినత్యు డరణ్యములో న్య (నోధ 
వమృుగరాజ మినుపేర చరించుచుంజెను. సమోపమునచనే పంచశతపరి 
వారముతో మరియొక మృగము సువర్ష చ్యాయ కలిగి శాఖమృగ 
వునుపేర నివసించు చుండెను. 

ఆకాలమున వారాణసివ్రభువు మృగయాలోలుడై మాంనప్రయుడై 

యనుదినము వూంనభోజఎము చేయు చుండెను, పతిదిన మాతెడు పుర 
జనులను (గామోణులను వారివారిపనులు మాన్పి 'వేట్నకె తన వెంట 

సాసిపోశు దుండను. జను తొకినాడు నమావిష్టులై యిట్లు చింతించిరి : 

“అనుదినము రాజు వునను వెంటగానివోవుచు మన కార్యవిఘాతేము 

చేయుచున్నాడు కావున ఆయన యుద్యానమృగములకు ఘానమును, 

సలిలముడు మనము సమకూర్చి, బహువమృృగములను లోనికి జేర్చి, 

ద్యారములు బంధించి -గాజునకు సమర్సింతము,.”” 

వా రిట్లు చింతించి, ఉదా్యనములో భఘాననరొలములు కల్పించి 
C౧ 

ఒచాంరములు బాగుగా తెరచియుంచిరి. అంతట వారు కరలు, కత్తులు, 
శ 

చాణములు మొనలగు నొాయిధములు చే బూని, యోోాజనమాత 

ప్రశెశము చుట్టు మ్యుభ్రి, మృగములను తెగముచు ముందుకు చొచ్చు 
కొని పోవు చుండిరి ఆమృగ సనమూావాములతో నిగోధమృగ్మము, ధాలు 

వ్య కో 

ఎమ్మట వాం మృగగణమును తెగుమును, తప్పలు, చెటు ముద 
౧ 

లగువాస్పె కోరలతో కొటుచు జంతువులను పెదరించి ేప్రుచు, 
Ba. ఆ అ 

ఆయుధిము (తిప్పి ధ్యసిచేయు గు, మృగనమూహామును తొడ శారా 
మములోసికి (దోలి, చ్వారములు బంధించి, రాజాను సమోావించి, 

మ. 
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“దేవ్యా తాము వేటకై మములను దీసి కొనిపవోనవ్రచుంశుటచే చాపను 

అకు నష్ట్రమ: కలి గెడిది, అరణ్యమునుండి "మేము మృగములను తోలు 

కాన "వచ్చి మాయుద్యానములో నింపినాము. నేటినుండి వాని 

మాంసము భుజింపుడుూ అని విన్నవించి కశలిపోయిరి. 

వారిమాటలు విని రా జుచద్యానమునకు బోయి, జంతువులను గను 

గాని సువర్ణ మృగద్భయమును జూచి వాసి కభయ ms నయ 

ముగా జని రా జొక్క_మృుగమును డెచ్చుకొనువాశు; ఒకొొ_.క్క_ ప్పుడు 

పఒంటవానిని బంపి తెప్పించుకొనుచుండువాడు, 

ధనుస్సును మాచి మృగములు (పాాభయమున పరుగెత్తును, రౌండు 

మూడు ప్రహోరములు తగిలిన పిమ్మట బడలి మూర్చెల్లును. అనంతి 
రము మానము పొందును. ఒకనాడు మృగగణ మావిషయము బోధి 

సత్తు నకు డెలిపను, నిగోధమృగమ్ము శాఖమృగ మును బలువ నంవీ 

“మి తమా, అనేక వృుగములు నిహతము లగుచున్నవి, పని మరణము 

మనము తప్పింప లేకున్నను వాణపాతము తెక్టించిన చాలును దిన 
మున కొొకమృగము చొప్పున రాజునకు బంపుచుందము. ఒకనాడు 

నానంఘమునుండియు, మరునాడు నీనంభుమునుండియు ఒక్క_వమ్మ్బుగము 
పోయి, ధర్శగండికమోద మెడ నిలిపి తక్కి_నమృగములకు వణములు 

తగులకుండ తప్పించును గాకి అసి చెప్పెను శాఖవ్యుగము మంచి 

దని అంగీకరించెను. 
నాడు మొదలు వంతు చాప్పున ఒకొొొ_కమృశ్ము వోయి భర 

గండికమిోాద మెడ యుంచి వండుకొనుచుండెను, వంటవాడు వచ్చి 

దానిని తీసికొని వోయెడివాడు, ఈనిర్హ్ల య(సకార ముకనాతు శాఖ 

మృగసమూహాములో గర్భవతి మైన "లేడివంచు వచ్చెను. అది శాఖ 

మృగమును సమిోపించి “సామ్య, నేను గర ర్భవతిని ప్రసవ మైన 

వీమ్నట వంతు తీర్చుకొనుటకు ఇద్దరము పోవుదుము ఇప్పుగు స్ట. 

తప్పింపుడు” అని యడిగను, హస సఏవంతు తెప్పించి, రోత తన 

బంవజాలను, నీయదృష్టము తెలిసికొమ్ము. సీషే పొమ్ము” అని లి 

కను. అక్కడ అనుగ్రహము కాంచక లెడి బోధిసత్వుని కడకు 
బోయి వృత్తాంతము తెలిపెను. ఆయన విని “మంచిది, సీను పొమ్ము. 
సఏీవంతు తప్పించినాను” అని పలికి, తానే పోయి, ధర్శగండిక 



56 జాతక కథలు 

మడి పెట్టి పంగుకొ నెను. వంటవాడు వచ్చి చూచి “అభయము 

కాలడి నిగ్రోధ ప. గండికమోద పండుక" న్నా 'జేమి? దీనికి 

కారి ముమో అని, వేగముగా జని రాజునకు దెలిపెను. 

"వంటనే రాజు | మొక్క బహాుంప పరివారముతో వచ్చి, లోది 

నత్వుసి జూచి “మితెన్యా మృగరాజూ, స్ కభయ మిచ్చినాను కడా? 

న సీస్థానముస "కేల చేరితివి?*” అని యడిగను. *వహారాజూ గర 
వతి యగులేడి వచ్చి, తనవంతు తప్పింప్రు మనియు, వేరొకరికి వేయనలె 
ననియు అడిగినది ఈమరణదుఃఖుమును మరియొకరికి కలిగించుటక న్న 

సిజ[వాణముల నొనగి చాసివుంణము తప్పింప దలచితిని. వేపగా 

థంకెంబ నలదు ముహారాటా” 

“సామి, సువర్హ మృగ రా , నీవంటి మొంతి, మై, దయాసంప 

న్నుసి 5సానవులలోగూశ ఇంతివరకు నేను చూడలేడు. (పనన్నుడ 

నైటిని, సీకును ఆభేడికిని అభయ వ్యా నయా. లెమ్ము 

“యాయిరువురకు అభయ మిచ్చినారు తక్కి_నమ్యగములు ఏమి 

చేయను నశేందా!ి 

“మిగిలిన జంసొవ్రులకుగూడి అభయ మిచ్చినాను స్వామిగా!” 
“మవహాగాంా, ఈవిధముగా ఊబ టక. జంతేన్రలు అభ 

_ పొందినవి, తెక్కి_నజంసెన్రు లేమి చేయును? 
“వానికిగూడి అభయ మిచ్చినాను స్యామిః!” 
హా ఇవి స్య్పూాత్తులకు అభయము అభించింది పము 

నేమి వేయును?” 

“వాసికిగాడ అభయ మిచ్చివాను సామి 

“వమపోనాజూ వశీళగామున కొభ్రోయము లభించినగి. మరి జల 

క "లేవి వేయును? 

“వాసికిగూజ అభయ మిచ్చినాను ౫ మూ!” 

వుకోనతుం డిటు నమ ననతింము. కు అభయ మడిగి లేచి, రాజును 
నన ర్స ళు అలానే 

సంచిలముల (బతివ్టీంచి PO ధర్మ మనుష్టుంప్రుము తల్లి 

దం ఉులయుడ, బిడ్డల ముట్ ల గే ఫహాపతాల మొడ, 

త 

వగ అనా నివాసులయుడ మ్ర్రజార 3 ఇర్హములు వ మ సీన్చ్ర న 

తోక మును వొందుదువు"” అని గ -వక్టు బుద్షలిలాపకారము థర్శ్మ 
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ముప బేలించి, ఫకొలదిరోజు లుడాంనమున నివసించి, రాజు కుపచేశ 

మిచ్చి, వృుగగణపరివృతుడై అరణ్యమునకు జోయెను, 

గర్భవతి మైనయాలేడి సువ్పకర్షి కా నద్భశు డగు పుత్రుని గనెను. 
బిడ్డడు ఆటలలో శాఖమృగనమిోాపమునకు బోవుచుండ తల్లి చూచి 

“నేటినుండి ఆయనకడకు బోవలదు. నిగ్రోధమృుగ నన్నిధికి బోవుచుం 
డుము” అది యుప బేళించుచు ఈగాఢ పలికెను 

మే లగు నిగోధ మృగము సేవింప 

చనకు శాఖామృగ సవిధభాగనున 

'కామృు-గా్యాళశ యమునం దఖ్టివృద్దికం కు 

మృతి మేలం న్య్య(గ్రోధమృ్బగ నేవలోన. 

అభయము పొెందినమృుగములు నాటినుండి లోకులనన్యములు 

మేయనాగను. అభయము పొందిన వగుటచే వాసిని కొట్టుటకు గాని 

తరుముటకు గాని లోకులు జంకచుండిరి. తుదకు వారు వన 

శేగి నంగతి వ్రభువునకు విన్నవించిరి. “నేను పనన్నుడనై నినోధ 

మృాగమునకు వర మిచ్చితిని. రాజ్యము నైన ఏడుతును, కాసి 
మాట తెప్ప లేను. పొంగు. రాష్ట్రములో మృగ ములను కొట్టుటకు 
ఏలు లేదూ” అని రాజు పలికెను, 

జరిగిన సంగతి విని నిశ్రోధదృుగము వమృగగణమును బిలివించి 
“ఇకమిాద మిరు నన లా మేయ రాదు” అని శాసించి, 

జనుల కట్లు రా ర్త పంపెను 

“ఇకముందు క కృృషీవలులు పొాలములకు కంచెలు వేయవలదు. బొల 

ములు దున్ని, పర్హములు గురుతుగా కట్టు ౫కు? 

అప్పటినుండి రహిత పర ర బంధిసంజ్ఞ్హ కలిగను గురుతు మోతి 

వోయినవ్భుగ ము "లేదు 

మృగగణముల కి ట్లుప -జేశ మిచ్చి, బోధినత్యుడు జీవి తాంతమున 

మృగములతోగూడ హో కమ్ముం గతో క. బోధినత్త్యునిమాట 

అనునరించు చు, పుణ్యకార్యములు చే యుచు యథా కమ్ముం గతో 

ళభివ్యువులారాా ఇప్పుడె కాదు, పూర్యుమ కూడ స్థనిరకున్కూ కుమార కాశ్యపునకును 
న ఆ_శ్రయ మిచ్చితిని”” అని ధర్మో పదేశము చేసి సోలి ఆర్య సత్యములచు బోధించి, 

8 



ర్ది జాతర కధలు 

ఇండు కథలను చెప్పీ, సరి పోల్పి, జూ జూతక సాగరాంశమాను శా స్ట వెలంవరించెనూ. 

ఆపుడు సాఖవమ్బగ ము ఇప్పటి దేవదత్తుడు, దాని పరివార దేపదత్తుని పంవా 

మ, లేడి ఇప్పటి స్థవిర. పుతుడు ఇప్పటి కుమార కాశ్యపుడు రాజా ఇప్పుటి ఆనంద 

స్థనిరుడు. న్మినోథమ్బగ రాజు వో 

18 కండిన జాతకము 

ఇండలిగాధ బుద్దుడు జేతవనమున విహారము చేయునపుడు వూగ్యభార్యు లోభమును 

గూర్చి జెప్పినది. అక ధ ఎనిమిదవ నిపాతిమున ఇం దియ జాతెకమున (423) వచ్చును 

యరయాన కథ 

అభియువుతో భగవాన్ “భితూ, ప్రూరగకాలమున గూడ సీవు 
ఈ,న్రీ నసృ,మూలమున వాల బాధ పడితిసి” అ నెను, 

కవిషయమును న ఏ ప్రము నేయ భగవానుసి భిక్సుకులు | 
కారకాల మన గుప్త మనవిషయమును భగవాన్ స్పన్ట్కరించెను, 

భిక్నువులు ధ్రార్లించుట, -పూర్వజన మున విహయము మరుగుపడి 

మయుంశుట చెప్పక, కేవలము అకీతకధ చెప్పెను, ఇంతే! ఇంతవరకు 

ెప్పినపిమ్ముట పార్లన జరుగగా, వుబ్పులలోనుండి చందుడు చెలునడి 

నట్టు పూర్ణజన్నమున గుప్త మైనవిషయము. ప్రకట మగుట మొద 
లగునవి పూర్యోో కృపకారముగా అను నంధాననము చెసి (గహింప 
వలెను, 

అతిత రధ 

పూర్వము నుగ ధరాష్ట్రములో రాజగ్ళహామున మగధరాజు 

రాజ్యము చేయుచుండెను. పంటకానున మృగములకు మగధ 

వాసులచే మహోపద కలుగుచుంజెను. జంతువు అడవులలో కోండదెల 
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మోదికి బోవును. ఒకసారి కొండదువ్పీ సమోపష్మగావముమునుండి వచ్చు 

మృగవోతికను వలచి అది యడవినుండి మరలునపుడు దానివెంట 

బోవుచుండెను. లేడి యొకనా “ఆర్యా, నీవు పర్వత బాలమృగ 
మనవు. (గామనమోప భాగములలో నవాయముండును కావున నావెంట 

రావలదు”” అ నెను. (ప్రతిబద్ధచి వెమిసటచే జాలవ్భుగ మాగక దాని 

"నంట జనెను 

ఈ కాలమున మృగములు పర్వత వాదమునుండి యావలకు వచ్చు 

నని వుగధవాసులు తలిసికొని, మార్షములో మాటున డాగ్ యుందును, 

ఒకానొక వేటకాడు ఈరెండుమృగములును వచ్చుమార్లము (ప్రక్కన 

పాంచియుం జోను. నునుష్యవానన తెగులుటచే వేట కాడా పాంత 

ములలో నుండవచ్చునని లేడి యూహించి బాలమృగమును ముందు 
పెట్టుకొని తాను వనుక నడచుచుంజిను వేటకాడొక్కయంబుతో 
దుప్పిని పడగాక్షైను. అది చూచి లేడి వాయువేగమున బమక”ె_ల్తెను. 

రహన్యస్థానమునుండి వేటకాడివలకు వచ్చి దుప్పిచర్శము నొలచిి, 
మంటచేసి వంటచేసి, మధురమాంసమును తిని, నీవు (తాగి మిగిలిన 
మాంనప్రుంజమును కర్రకు _వేలాడగట్టి, తన బిడ్డలకొర కింటిక గొని 
సును? 

ఆ రోజులలో బోధినత్తు జాతోబలో వనేవతిగా నుండువాడు. 

అత డదియంతయునూచి “ఈ చాలమృగవురణము తల్లికొరంకు తా 

తిండ్రికొరకును కాదు. కావమమువలన నె. కామోదయము సుఖకర మైనను 

అంతముమాత్రము దుఃఖదాయకము చెతులు వోపును. జెబ్బలుతగు 

లును. పంచవిధబంధములు  తూసలుకొనును, అన్యులమరణదుఃఖో 

'త్వాదనము లోకమున న రితేము (స్రీ సరిపాలఐ కలేశిము, (స్రేకి 
లోపడియుండు (ప్రదేశము గర్హి తెములు (స్రీ ప్రభావమునకు లోపడి 
యుండు మానవులు ౫ కతలు” అను భావము నొక్క_గాధలో 

వన దేవతల కుప బేశించి, వారు పుష్పఫలాదులతొ " నర్చింపగా, వనమున 
మధురస్యరము (పతిధ్యనించునల్లు ధం యు పీగాభలతో నుపచేళించెను. 

కామబాణమ్ముచే -గాటమ్ముు గాను 

విద్దు డౌపురుషుండు శుద్దనీచుండు. 
బాన లెవ్యానిని శాసీంచుదుందు 
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రా జనపదములం నధికనీచవము లం. 
ల కెవ్వారు వకీభూతులగుదు 
రా(పాంణు లెల్లరు నతితుచ్చ జనులు 

ఈ|పకారముగా బోధినత్తుడు ఒక్కగాధలో మూశడుగర్హ్భణములు 

చరాపి బుద్దుని వ రక్తి మాధుర్యములతోో వనము (పళిధ్యను లీనునట్లు 

నాను, 

బుద్దుడు ధర్మో పదేశము చేని సత్యెములను (పకటించినపీదప ఉఊత్క_ంరితేచిశ్తు డయిన 
భితంవునకు [శో తాప త్తిఫలమున (పతిష్ట లభం చెను. శాస రెండుకభలను చెప్పి పరి 

పోల్చి, జూత$ సారాంశము "వెలంవరించెను 

ఆకాలమున పరతేవు న నివసీంచు మృగము నేటి ఉత్క_ంరిక భితువు. మృాగపోతేము 

చీటి వూర్వభార్య కాము త్వమాన దోషము చూవీ ఉపదేశము చేసీన దేవత “పేనే, 

14 వాత మిగ జాతకము 

ఇందలి-గాధ శా _స్ట జేత వనమున విహలెంచుచుండగా కద పీండపొతిక తిప్య స్థవిరుని 

గార్చి చెప్పినది. 

వరమాన కథ 

వాస్త రాజగృహానమోపమున వేలువనమున వివారించు నవుయ 

మున మహాసంపన్ను డగునొకానొక (ఢేప్టీకులమునకు సంబంధించిన 
తివ్యకుమార నామకప్తుతుడు, ఒకనాడు వేలువనమున కేగి శాస్త 
చేయు ధరోోపదేశము విని, (పవజింప కోరిక కలిగి, పవ్రజ్య్ఞకై 

(ప్రార్థించెను. తలిదండ్రుల యనుజ్ఞ లభింపకపోవుటచే రట్టపాల స్థవిరుని 
వలె పూర్తిగా సప్తాహ ముపవసించి, తలిదండ్రుల యనువుతి 'పడసి, 
బుద్ధునికడ (ప్రవ్రజ్య పర్మిగహించెను. అనంతిరము బుద్ధుడు పత,కాలము 
-వేళువనమున వివారించుచు జేతవనమునకు బోయిను. అచ్చట ఆ కుల 
వుుతుడు పదుమూడు ధుతాంగ|వతములను [గహించి, (శావ_స్పిలో 
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భిశూటనము చేయుచు కాలము గడపుచుంజెను. తుద పిండిక పాతిక 

తొస్ప స్థవరనామము (గహించిన తరువాత ఆయనకు బుద్ధసంఘములో 

ఆకాశతలమున చంద్రునికి వలె [పసిడి కలిగ7ను, ఆనమయమున "గాజు 

గృహామున ఉత్సవము జరుగు చుండెను, సవరుని తలీడంకులు_ అతడు 

గ న వతు ధరించుచుండిన ఆభరణములన్ని టిని చెండి 

తట్టలో ఉంచి దానిని తవు రొమ్ముపై నుంచకుని “ఇతర ఉత్సవ 

సమయములలో మా బిడ్డడు ఈ ఈ ఆభరణములు ధరించి సంబరము 

లోనికి పోవుచుండెడి వాడు. మా వక పు[తుని శవణగాతముదు పంట 

గొని (శ్రావస్తికిచనినాడు. ఈవేళ అతడు ఎక్క_డకూర్పుండియుండాను? 
ఎక్కడ సిల్చుండియుండును”” అని చెప్పుకొనుచు దుఃఖంచుచుండిరి. 

అప్పుడు వేశ్య యొకతె యాయింటికి జని, (కేప్టి.భార్య కన్నీరు విడుచు 
చుండుట చూచి “ఆర్యా, ఏల దుఃఖంచుచున్నావు” అని యడిగెను, 

ఆమె విషయమంతేయు తెలివీనది. “ఆర్యా, ఆర్యవు(తునకు వ 

ల క 2” అని వేశ్య అడిగాను. “ఫలాని ఫలాని వస్తు 

వులు” “మిరు ఈ ఇంటిలోస్ నంపద అంతయు నాకిచ్చిన బుతు 

మున ఆర్యన్నతుని నేను తీసికొని -రాగలను,.” 
(కెవి భార్య మంచిదని అంగీకరించి ఖర్చులిచ్చి, చాలవుందిె 

పరివార జనులను ఇచ్చి “పొమ్ము, సి శక్తి వలన నా కుమానని తీపి 

కొని రమ్ము” అని చెప్పిపంపెను, 

అంతట నామ తెరలువేసిన బండిలో కూర్పుండి (శావ_స్పిచేరెను. 

సవిరుడు తరుచుగా భికాటనము చేయువీధిలో ఇల్లు తీసికొనెను,. 
థ్ 
శివి పరివారమును స్థవిరుని కంటు పడకుండ నుట తర పరపకలతో 
టు 

స్థవిరుడు భికాటనము చేయు నమయమున ముందుగా మూూాకుగం 

బీండుగ ను పిమ్మట గిన్నె నిండుగ ను విత, మాయసాగ”ను, -ఈవిభ 

ముగా రనతృప్ట రిగించి కమకమముగ ఇంటిలోనికి పిలిచి కూర్చుండి 

బెట్టి భిక్ష మిచ్చుచుం డెను. య. తనకు వశంనదు డ్ జనా డని (గహిం 

చినప్పుడు ఆమె ఒకనాడు రోగ్య్గ స్తురాలివలె నటించుచు ఇంటిలోనికి 

పోయి పండుకొ నిను. నవిరుడు భవ ముదుగుచు [క్రమముగ గుహా 

రము చేరెను. పరిజనులు స్థవిరుని పాత్ర వుచ్చుకొని ఆయనను 
వంటిలో కరార్సుండ బెట్టిరి, 
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“ఉవాసిక ఎచట నున్నది?” అని స్థవిరుడు. కూరు మన్నతోడనే 
అడిగాను 

“భ్ నే ఆ ముకు జబ్బుగా నున్నది ఆము తమ చర్శఎము కోత 

చున్న ద” అసి వాము వనిస్నవించిర 

రనసతృష్ట్ర చే బద్భ్హడై ఆయన తిన (ప్రతిజ్ఞ ((వ్రతినమాదానము విడ 
నాడి ఆమె పంషముకొని యున్న (ఫచేశిమునకు చ నెను. వేశ్య ముఖ్య 
కారణము జెలివీ ఆయన చిత్తిమును (ప్రలోభపెట్టి రనత్ఫిప్టతలో 
బంధించి, ఆయన చీవరమును మార్చుచేయించి (నన్యాసము తొల 
గించి తన వశమునం దుం చుకొని బండిలో కూర్చుండ బెట్టుకొని, బహు 

పరివారముతో రాజగృహమునకు ఇడలిపోయెను. ఆవ్వార్ప వ్యాపించి 
నది ధర్మనభలో కూర్చుండి, భికుకులు “ఒకానొక వేశ్య శుద 

పిండ నాలిక తిన్స గం రనతృిప్పతో బంధించికొసి _వచ్చినదిో అని 

చెప్పుకొొనిరి, బుద్దుడు ధర్శ్మనభకు పోయి అలంకృత పీర ముడు కూంయ్సండి, 

“ఫికువులారా, విహాయ మమి%” అని అడిగాను. వామ వృతాంతము 

విన్న వించిరి. అంతట భగవాన్ “భియువులారా, ఈతడు కేవల మివ్వుడే 
రనతృివ్ష చే బద్ధుడై ఆమెకు వకీభూగూశు కాలేదు, పూరంముకాడ 
ఇక్తు అయినాశు” అని అతీత వృత్తాంతమును ప్రకటీకరించను. 

అతత కథ 

టీ 

పూర్వము వారాణసిలో (బవ్మావత్తుడు రాజ్యము చేయ. చులఢ గా 

ఆయఎకు సంజయు ఉను ఉద్యాన వాలకు టుం వను, రావొద్యానము 

తోపు కొక నాం వాతివ్యుగము జొవ ఒడి సనాజయుని జూచి బరు త్తి 

సోయను. అతాస చానిని బెడరిం. లేదు అనల వాతమ్భ ము చాల 

నారు లుద్యాఎములోసికి వచ్చి విహూరెి- చుచుండెను. వనపాలకు సంద్యా 

నములోని వివిధ భలవుప్పుములను (వ్రజిదినము (ఖభోనునకు నవుర్పించు 

దుండను. ఒకనాడు రాజు వానతో *ఉచాంనమున విచిితి మే మైన 

గవుసించితివా సౌాముుడా*” అనను. “వికేష మేమియు వేదు. చాతి 

మృగము మాత్రము వచ్చివావుచున్నది. -ఈపపయము గమనించినాను 

దేవా!” “దానిని వట్టుకొనగలవా”” “తేనె యిన్న+చో చాసిని జేవర 
నలో gp య్ ల్ో 

వాది సౌభములోనికి తెగలను” 
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రాజు మధు విప్పించినాడు. వాడు చని, వాతమృగము "మేయు 

చోట పచ్చికకు తేన పూసి నమోాపమున చాగినాడు. వాతెమృగము 
వచ్చి తేన పూసినగడ్డి మేస్కి రుచి మరగి, ఉద్యానమునకు తప్ప మరి 
యొక (ప్రబేశమునకు పోవుట మానుకొనెను. ఉద్యానపాలకు డది 
(గ్రహించి [కవుముగా కనఒడనాగినాణు అది వానిని మాచి శెం+స 

మూడునారులం సరగెత్తినను అ భఖ్యాసవశ మున వ వ్యానము కలిగి, 

క్రమక్రమముగా వానిచెతిలోని గడ్డిపరకలు తినజొచ్చినది. చాసి 
విశ్వాసమును గ్రహించి వాడు దూర్గములో మండలు విరిచికేసి, తేన 

కాయ బుజమున వేసికొని, తృంపూలకమును నశుమునకు కట్టుకొని, 

తెనరాచిన గడ్డిపరకలు నడుమనగుమ జూరవిడుచుచు, తుడకు వాత 

వృగమును రాజనివేశమున కెలయించుకొని పోయెను, అది లోనికి 
'జేరగానే అచ్చటివారలు తలుపులు మూసిరి జనమును జూచి 
మృగము (పాణభయముచే వణకుచు, అంతిర్ని వేశనములో న ౨౫ నిటు 

పరుగెత్తి జొచ్చెను. రాజు పై గదినుండి దిగి వచ్చి, వణకపచున్న వాత 

మృగమును జూచి “వాతమ్శగము మానవుని గాంచిన దోటిక సవా 

హమునరకును బోనదు. ౫౧హానములో నుండునీమృగము ౨ నత్ఫెహ్ట్య శౌ 

నిట్రి ప్ర దేశమునకు వచ్చినది. కానున లోకములో రనతృవ్నకం శె చెడ్డది 
చేదు” అనుకొని యూగాధ పలికినాడు 

ఆవాసమునకన్న ఆ ప్రులవాక్కు_ 
కన్నను తుచియె ఆకర్షక మగును. 

వన నివాసము చేయు వాత మృగంబు 

సంజయు చక మయ్యె స్యామత్వమున నె 

వట్లు పలికి వాతమృగమును మరల గహనమునకు బో విడిచినాడు. 

శాస్త భితువులా ర్యా కేవల మిప్వుడే “కాదు; వూర్వుముకూడ ఆ వేశ్య ఇతినిని రాస 

తృష్టా బద్దుని చేసి తన వళమునం దుంచుకొన్నది౮:? ఆని ధర్మోపటేశము చేసి జాతక 
సారాంశమును వెలువలించెను 

౪ ఆకాలమున సంజయుడు ఇప్పటి వేశ్య. వాతేమృగము ఇప్పుటి కద పింకపాతి 

కుడు. వారణాసీ[పభువు "నేను అని కాస్త సమా చేసెను. 
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15 ఖరాదియ జాతకము 

ఇందలి గాధ బుద్దుడు జేత వనమున విహారము  చేయుసనుయమున పరుషవాక్షు 
లాడు భిథయువునుగూర్చి చెప్పినది, 

వరమాన కథ 

పరుష వాక్యములాడు భికుసు ఎవరి యుప ేశమును (గహించెడీ 

వాగు కాగు. బుద్దుడు అతనితో *భిక్సువూ, నీవు కటుభావి. వగుట 

సిజమెనా? ఎవరీ యుఐ బేశమును (గహింపకుందువా"”” అ నెను. 

“భగవన్, నత్య మే స్ట 

అప్పూడు బుద్దుడు “పూర్వ్యముకూడ నీవు కటుభావీగా నుండుటకు 
కారణము పండితి.ల యుప బెశిము (గహెంపకుండుటయేె. పాశ బద్ధ 
డె నాణ౭ములను మో ఇదా కొత్ఫోయిదిబి” అని అతీత కథను వకటీ 

కరెంచాను, 

అతీత కద 

పూర్వము ఒహ్మాదత్తోడు వారాణసిలో రాజము చేయుచుండ 

బోభినత్యోణ జింక మై పుట్ట: మృూగగంాపరివృతు డై యరణ్యములో 

నివసించు మంచె ఒకసా జాయనసోదరి తనప్పుతుని గాని వచి 
“అన్నా కు సీమేనల్లు" క. పనికి మృగ మాయలు బోధింప్రు” మని 

యపబ్పగించెను. స్స 'నిరి ౨ ఫ్రునసమయమున కు రము ఏకు శోథ వసే 

జను అని బోధినత్తువా పెను. వా డానమయమునకు బోవ వేదు. 

తరువాత వఏణుదినములు బోధ చేసినను వాడు మృగ మాయలు 

“హింపలేదు, ఒకనాగు వా డటు నిటు దిరుసచు వాళములో తగు 

లొ_నగా తల్లి చూచి అన్నవద్దకు బోయి, “అన్నా, నీమేనల్లునికి 
మృ. కోగాయలం "నేర్చు లేదా అని యడిగను. “ఆబుదిపీానుని విష 

యై చింటింపకు. వాడు వృుగ మాయలు (గహింప లేకపోయినాడు” 

అసి “పలికి అప్పటికని వాసికి నేర్చెడితెలపు లేక బోధినత్సు డగాధ పలికి 

సాకు 
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వెద్దాని కుండునో యెనిమిది డెక్క 

లవ్వని కవరు ననేక శృంగములం, 

ఏడు జిత్తులతోడ నెగురు నెవండు, 
ఆతనికి "బోధింప నఖిలాష చేదు. 

మతి లేని యామృగమును వేటకాకు సంహరించి, డాని మాంనమును 
గాని చ నెను. 

బుద్దుడు ధర్మో ప దేశము చేసి జూతకసారాంశమును వెలంవలరించెను. అప్పటి మృగమా 

ఇప్పుటి పరుషభాషి యగు ఫితును సహోదరి ఇప్పుటి ఊప్పలవర్ల. ఉజపబేశ మిచ్చిన 

మృగము నెం 

16 తిపలం మిగ జాతకము 
౧౧% 

శాస్త కో సాంబీ బదలికారామములోే విహరించు చుండగా శిచూకామి యగు 

రాహుల 'సవితుని నార్వె చాప్వినది, 
ఉం త్తు 

ఎరమాన కధ 

ఒకప్పుడు జా న్ఫ ఆలవి నగరముకడ అగ్లాలవ వె వైత్యమున వివా 

రించుచుండ, ఉవాసికలు విక్షునులు ధరో ప చేశము వినుటశకై_ విహార 

మునకు బోవ్రుచుండిరి. భర్శ్మిశైే వణము పగటివేళ. జరుగుచుండెడిది. 
కాలక్రమమున ఉవాసికలు బక్టునులు వోవుట మానుకొొనిరి. భికుకుల్ము 

ఆపానకులు మాతము ధర ees ముండిబోయిరి. అఆఅకుపిములటూ 

ధర్నశ వణను రాతివేళ జరౌడిది. (శవణానంతరము స్థిర భికుకులు 

తమ తవు నజ సుకు వో యడిజాసరు నహార భిక్సుకులు (కొద్ది 

వయసు వారు ఉపానకులతో వాటు కాటం (దాన తాలక్రు 

వోయి పండాుకొ నెడివాచు వారు శయనించిన వీివూట కొందరు 

కొందరు బిగ్గరగా గురు సెళ్టైడబారు; కొందరు పండు పట పట 

కొరికెడివారు; కొందరు కొలదిసేపు నిద్రించి లేచెడివారు. ఈవికార 

9 
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ములను గమనించి కొందురు. బుద్దునకు విన్నపము చేసిరి. “వ భిక్షువు 

అనుపసంపన్నతితో నిదురించునో అతిడు పొచి_త్తియము (పాయని 
_త్తమునకు తెగినదోషము) నకు గురి యగు” నని భగవాన్ శికాపద 
మును వాటింవించి కోసాంవికి వడ అను. 

భికువులు ఆయుస్నూన్ రాహులునితో “ఆయువున్, "రాహుల, 

భగవాన్ శిమూపదమును వాటింవించినారు. ఇప్పుడు పీన సీకొరక్ర 

నివానస్థానము నన్వేషీం దుకొమ్ము” అని చెప్పిరి, క్రంతకు ముందు 
భగవానునియొడ గారవముచేతిను, ఆయున్నూూన్ రాహులుడు శివా 

కామి యగుటచేతను ఖివ్వువు లతడు తేమ నివానసానములకు వచ్చీ 

నప్పుడు అతని నెక్కువగా నత్కరించెడివారు. ఆయనకు చిన్న 

మంచము వేసెడివారు; తెల[కింద చెట్టుకొనుటకు చీవరము లిచ్చెడి 

వారు; కాని శికూపద ఘోపణ జరిగినపిమ్మట భయముచే నివాసస్థాన 
ముకూడ ఈయలేదు. నాతండి దశబలభారి యని కాని ధర సేనా 

పతి సారివుత్రొణు నాయుపాధ్యాయు డని కాని, మహాపకాద్దలా 
యనుడు నాయాార్యు డని కాసి ఆనంద సంర నాపినతం; డి 

యని కాని రాహులభదుగు భావించి వారిలో నెవరికడకును జనక, 

దశబలగధారికి ఉపకరించు జౌెఛాగారములో (బహ్మవిమానమున (ప్రవే 

శించునట్లు (ప వేళించి అచ్చట నే యుం జెను. 

బుదుల శౌభాగారదాంరములు బాగుగా మూసివేయుదురు, నేల 

మిద సుగంధము చల్లుదురు, పరిమళముతో గూడిన మారికలను 
గూడ వేలాడ దీయుదువు. రేయి యంతియు దీపము వెలుగు 
చుండును. రాహుల భ[దు డచ్చట ఈవస్తువు లుండు నని కుటీర 
ములో |పవేశింపలేదు, “ఇప్పుడు సీవు నిజస్థానమునకు పొమ్ము’ అని 
భిక్షువు లనుటచే వారియెడ గారవము కలవాడును శికౌకామియు 
నగుటచేత నందులో నివసించెను. నడువు నడుమ భిషువులుకూడ 

ఆయుష్మాన్ దూరమునుండి వచ్చుచుండుట చూచి పరీకీంప దలచి, 

కన వూడ్స్నుచీపురు కాని, తెట్టకాని వెలుపల బడవేయుచుండిరి; ఆయన 

వచ్చినపిమ్మట “ఆయుష్నున్, ఎవడు వీనిని వెలుపల బడవేసినాడు? 

అని యడిగడివారు. ఒశకానొకడు “రాహులుడు ఈమార్లము వెంట 

వెళ్ళినాడు” అన్నపుడు రాహులుకు “నా కిది తెలియదు” అనక 
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వానిని తగినవోట నుంచి *ీభ్తే, నను తమింవుడూ” అని వేడు 

చుంజెడివాడు. ఆయన ఇట్టిశిమూకావి కావుననే ఆయన కుటీరములో 
సవసించుచుం డెను 

శా స్త అరుణోదయముూనకు పూరంమే శౌెౌచాలయ దాారముకడ 

నిలిచి దగ్గాను. ఆయుపష్మంతుశుకూడ దరైను. “ఎవ రక్క_డ?” అని 
బుద్దు డనగా “చేను రాహులుడి” నని యతడు వెలుపలికి వచ్చి 

(ప్రణామము చేసెను “రాహులా నీవేల యిక్కడ నున్నావు*” 

“నివసించుటకు చోటు లేకపోవుటచే ఛే భికువులు పూర్వము 

నన్ను నత్కి_రించెడివారు; కాని యిప్పు చాప _త్రిభయముచే నాకు 

నివాసస్థానమిచ్చుట లేదు కాబట్టి ఈస్టానమున నెవ్వరు "లేరని యిక్క్ల 

కా ష్మిశమించుచున్నాను?”” 

భగవాన్ తనలో “ఈవిధముగా రాహులుని నిరతము చేసిన 

భిక్షువులు (ప్మవజించిన మ వుృుతుల నేమి చేయుదురో” అని 
యోాచింపగా ధర సందేశ ముత్సన్న మయ్యెను "కావున భగవాన్ 

(సాతఃకాలమున నే భిక్షువుల నెల్లర నొకచోట సమావిష్టులను కావించి 
ధర్మ సేనాపతితొ “సారిప్రు(తా, రాత్రి నాహాలు డెక్క_డ నుండెనో 

సీకు దెలియునా?” అనెను. *భ ్చే, తెలియదు” *సారిపు(తా, 
రాతి రాహులుడు శే "జబాలయములో పండు శుకొన్నాడు. సారిపు(త్తా 

సవ) రాహులుని ఈవిధముగా విడి చిపెట్రి, బాలకులను _ప్మవజింప చేస్తి 

ఏమి చేయుదువు ఈస్టితి వర్పడినచో ఈశాననమున (ప్ర వజితులు 
(పలి తిప్టికులు క కానేరరు, ఇక ముందు అనుప పసంపన్ను లను ఒకటి రెండు 

దినములు సీవద్ద నుంచికొని మూడవనాడు వారికి నివాస స్థానము 

తెలియపరచి వారిని ఇలుపల నిలువుము,” అని ఈయుపశాొననము 
చేసి మరల శివెపదమును శా స్త చాటింవించెను. 

ఆసమయమున భధర్ననభ్తో గారు చున్న భిక్సువ్రులు  రాహులుసి 

[ప్రశంస చేయుచుండిరి “ఆయుప్నుంతులారా, చూడుడు. ఈరాహులు 

డెంత శికూకామిరారా! నీనిబానద్ధానమునికు పొమ్ము అన్న తరువాత్త్మ 

“నేను దశబలుని పృతుడను “శియనాసనములను నిర్ల పంతటికు 
మో రెవరు? పొండు, మోరే వెడలిపొంశుి అని యే భితుకునకు 

(ప్రత్యుత్తర మూయక, ష్ బోయి పండుకొన్నాడుగ” 
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ఈపకారముగా వా రనుచుండునపుడు శా స్త ధిర్ననభ లోనికి వచ్చి, 

అలంకృళతాననముపై గూరుచుండిి “భిమువులారా, కూరుచుని యిప్టు 
డేము సంభామీంచుచున్నారు*” అని యడిగను, “భ స్టే మ రేమియును 
చేదు. రాహులుగు శిమాౌ కామి యగుటను గురించి మాటాశుచుంటిమి ” 

ఫికువులా రా రాహులుడు కేవల మిప ప్పుజే నిక కామి కాలేదు, 

పూరంము పశువుకడుపున బుట్టిన పుడుకూాడా నికూకామియె” అని 

ఛశా_న్త పలీకి, అతీతకధ తెలి విను. 

అతత కధ 

ఎజ్రా మగభ రాజు రాజగ్భహామును పరిపాలన మేయు చున 

ఫుడు బోధినత్తుడు లేడికడువున పుట్టి, మృగగాపరినృతుడై అరణ 
మున నివసించుచుండెను, ఒకనా జాయనసోదరి తనప్పుతుని దీసికొని 
వచ్చి “అన్నా, సమేనల్లునికి మృగమాయలు నేషప్పమూ అని కోరెను, 

బోధిసత్తుడు మంచి దని అంగీకరించి “సీపు నిర్ణిష్టనమయమునకు 
రమ్ము” అని వానితో జెప్పెను. మాతోలు"ం చెప్పన ననమయమున కు 
వాడు వచ్చి, మృగ యా. (గహిం చెను, 

వా డొకనా డరణ్యములో న సంచరించుచు సాశిముని జిక్కకొని, 

“పెద్దపెట్టున నర చెను, మృగగణ న బరు నెత్తి వృత్తాం 

తము అతెవిపెను. ఆమె సోదరుని కడకు జని “అన్నా, సేమేనల్లుడు 

మృగమాయలు నేర్చినాడా?ి అసి యడిగాను. “సీను కుమారుని 
విషయమై కీడు శంకింపవలదు. వాగు భూయలు బాగుగా US పాంచి 

నాడు. ననుచు ఇప్పుడే మరలిరాగలష”. అని బోధినత్ము డేగాధ 
చెప్పను 

ఛాగినేీయడు మూడు భంగులలోన 
శయనింప గలవాడు సకల మాయలను 

ఎరిగినవ్యా డష్టఖురముల వాడు 

_తాగౌడివా డర్గరాతమ్మునం = 

సలిలమ్ము; నానీ"కా నుంచి 

పృధ్వి_పె శ్యాసమ్ము పీల్పెడివాడు 

శతువుం గికులిందు వట్కు_శల్ చూపి. 
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-ఈ(ప్రకారముగా బోధినత్తుడు భాగినేయుని శిమూగహణమును 
జూపి సోదరి నూరడింవెను. 

అక్కడ  పాశములో జిక్కు..కొన ఇమ్ముగ వోతము నిష్పందముగా 

భూమిమిోద నొకపక్క_గా బండుకొసి, కాళ్ళు చాపి గ ట్టిగా దిగబట్టు 

కొని యుండెను. తనగిట్ట (పక్క_-న నేల రాచి, ధూళి గడ్డి జాం 

వురీషము "వేసి తల వాల్చి, నాలుక ఆడెంచుచు ఒడ తెల్ల దుము 

వ. ఊాపిరి బిగబట్టి, పొట్ట మ మక్క_లించ్చి, (గుడ్లు తేలవేసి, ఘర ణా 

వస్థ స (ప్రదర్శించెను, స ముత గాడ చుట్టు మూగినవి, అక్క 

డక్క_డ కాకులు వాలినపి, 

లుబ్దకుడు వచ్చి చేతితో దానిపొట్టనిాద కొట్టి, “ఉదయమే పాశ 
ములో బడిన ట్రున్నది. చచ్చున ట్రున్నది” అని పాశము వదలించి 

దీని నిక్క_డనే కోసి మాంసము కొనిపోవుదూ నని భావించి, ఆకులు 
కులు నిన్సంశయముగా (పోగు చేయుచుండెను. మృగపోతము లేచి, 

నాలుగు కాళ్ళు జాడించి, ఒడలు విరిచి, మెడ సారించి మహావాతమున 

ఇిన్నవలాహకమున ల "వేగముగా తల్తికడకు బరుగ_త్తను 

శ భితువులార్కా రాహులు డిప్పుడే కాదు ఫూర్వము కూడ శికౌకామి:5 యని 

చెప్పీ శాస్త ధర్మో పదేశము చేస్తి రెండు కథలను సలి పోల్చి జూతేక సారాంశమును 

"వెలువళించెను. ఆకాలమున ఛాగినేయ వహాళిణపోతము ఇప్పటి రాహులుడు; తల్లి 

ఇప్పటి ఉత్పలవర్ష్య; మాయామృగము నాన 

17 మారుత జాతకము 

శా_స్ట జేతవనమున విహలించుచుండగా ఇరువురు వృద్ద [ప్మపజితులను గూర్చి చెప్పి 

నది 

భోరయాన కథో 

వా రిరున్రరు కోనల జనపదమునకు సంబంధించిన ఒకానొక 

అరణ్యావాసమున నుండిరి. ఒకనిపేరు కాలుడు రెండవయతని పేరు 



"70 జాతక కథలు 

అ న్థవిరణు. ఒకనాడు జుహ్ల్రుడు కాలస్థవిగునిత “ఛే కాల, 
ఫీతము ఎప్పుడు వచ్చును?” అ నెను. “కాలమున (కృహ్పపశుమున)” 

అని యతె:కు bE ఒకనాడు కాలుడు “జుహు ఎప్పుడు నీతము 

వచ్చును?” అ నను, ““జుప్తాలో (శ్య్వోత్స్న్నులో) శుక్ల పతుములో అని 

యత డనెను. ఊత ఈ తీరక శా న్తకడకు | జని [ప్రణామము 

చేస్తి “భే, శీత మెప్పుడు వచ్చును?” అని యడిగిరి. వారిమాటలు 
విని శాస్త “భికువులారా, నేను పూర్ణమే మాయీ(ప్రశ్నకు సమా 
ఛథాన మిచ్చినాను. కాని, పూర్ణజన్మమున మరుగుపడి యుండుట చే 

మూ -కానమాభానము జ్జ ప్రీతో లేదు” అని, పూర్వజన్నకధ వివరించి 

గాం 

అతిత కట 

పూర్వకాలమున నొకానొక పర్వతపాదమున నాకే గువాలో 
సింహము వులియు మైైతితో నుండెను ఆపర్వ్యతపావమున నే బోధి 
సత్త్వ నివసించు చుంజను 

చలినిసార్చి యొకనా డామిత్రులనడువు వివాద ముప్పతిళ్లైను. 
కృష్టపతుమునం బే చలి యుండు నని పులి యనెను శుక్ల పక్షమునంే 

చలి యుండునని సింహాము పలిశెను, అవి రెండును వివాదము పరిహ్క_ 

రించుషొన జాలక బోధినత్వుసి వేడుకొన్న వి. ఆయన యోాగాథ పలికి 

గారం, 

పకుద్యయమ్మున పవనమ్ము వీచు 

చున్న వేళల చలి యద్భూత మగును 
ఉభయుల కథనంబు యుక్తి యు క్రం"బె, 

ఈవిధముగా బోధిన త్తు 'జామ్మిత్రద్యయమునక శాంతి సమ 
కూ ర్చాను 

శా_స్త ఫితువులార్క్మా నేను వూర్వ మే మియీ[పశళ్నకు సమాధాన మిచ్చి నాను 

అని ధర్మోప పచేశము చేసి, ఆర్య'సత్యములను డ్ టేించిన పిదప ఇరువురు ప్రవిరులు 

[(శోతాపత్తి తిఫలమున ( పతిష్టితు లయిలి కాస్త సభ చేసీ జాతక పాశాంాకు. "వెలువ 
పంచెను అప్పటి వ్యా(ఘము ఇప్పుటి కాలస్టవియడు; సింపహాము ఇప్పటి జువ్లూ స్థవిరుడు. 

(పళ్న్న ఈ తరము లిచ్చిన తపస్వి న్్ 
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18 మతకభ త్ర జాతకము 

ఇా_స్త జేతవనమున విపాూలించుచుండ గా (శాద్నమును గులెంచి చెప్పినది. 

భీరయాథశ కథ 

ఆకాలమున మానవులు గాొ|కలు మేకలు మొడ లగువానిని చంపి 

చనిపోయిన బంధువుల Pr అలు “పెట్టుచుండిరి. లోకు 

లట్లు చేయు 'యండుట చూచి భీకువులు ణా నతో భే నే జనులు 

జంతువులను వధించి ొద్ధములు చెట్టుచున్నారు. దీనివలన భః 

వారికి ఉన్నతి కలుగునా? అనికి ోభిశువులార్యా, య పెట్ట 

వలె ననువిచారముకన్న |ప్రాణహోని చేయువారికి వమ్యాత్రము లాభ 
ముండదు,  పూరంకాలమున పండితులు  ఆకనమున తం. 

ధర్నోపేశము చేసి, (పాణహోని దోప మని నిరూపించి, నకలజంబూ 
ద్వీప వాసులను ఈకర్శనుండి నివారించిరి, ఇప్పు శావిహయము పూర్వ 
జన్నమున మరుగుపడి యుండుటచే మరల ఆకర్ష (పాదుర్భపంచినదె 

అని పలిక్తి శా _న్త పూర్వక కధ చెప్పెను, 

అతిత కథ 

పూరంము వారణసిలో (బ్రహ్నదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 

వేదతయపారంగతు డగ్నుబాహ్నణు డొకడు జగ ద్విఖ్యా ఆాచార్యు 

డయి మరణించిన వితృవితామహాదులకు విండ(పదానము చెయబూాని, 

మేకను తెప్పించి, శిష్యులతో “సాంయనలారా, ఈమేకను నదికి గొని 

వోయి, స్నానము వేయించి మెడలో పూలదండ వేసి తినుటకు 

ధాన్యము చెట్టి పంఛాంగుళలిచిహ్నాము లుంచి, తీసికొని రండు" అనెను. 

మంచిదని వారు దానిని నదికి గొనిపోయి కడిగి, తుడిచి, తరమున 

నిలిపిరి. మేక తన పూరంకర్నమును వివారించ్చి, యిట్టి దుఃఖము 

చేటితో తొలగివోవు నను సామనన్టమున కుండొ బద్దలు చేసినధ్యని 

వలె బిగ్గరగా నవి యీ"[బాహ్నణుడు నను బట్టుకొని నావలన హ్ ఫ్ 

చెందు నని పెద్దపెట్టున నేడ్చెను. అంతట మాణవకులు మేకతొ 
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“మిత్రమా, నీవు బిగ్గరగా నవ్వితివి, బిగరగా నేడ్చితివి. ఏల నవ్వితివి, 
వల యేడ్చితివి?”” అనిరి. “మోయాణచార్యుని సన్నిధిలో నన్ను (ప్రశ్న 
సడుగుడు” అని అజము పలికెను 

వాదము డానిని గొనిపోయి ఆణూారు నితో ఆనంగతి చెప్పిరి, వారి 

పలుకులు విని ఆచార్యుడు మేకను జూచి “సీ వేల నవ్వినావు, ఏల 

యీడ్చినావు అని యడిగాను. 
పూర్యజన్న జ్ఞానముచే మేక (బ్రాహ్మణునితో నిట్లు చెప్పెను 

“ బాహ్నాణో త్తమా, నను సీవ లనే పూర్వజన్నమున మంతములలో 

ఆరితేరిన (చాహ్మాణుడనై వుట్టి వీతృవితామహులకు విండ ప్రదానము 
చేయుదునని మేకను కోసి పెట్టితిని ఒక్క_ మేకను కోయుట చే 
నాకు 500 వర్యాయములు శిరశే'దము నంభవించినది. ఇది తుదిజన్న. 
ఈనాడే నాదుఃఖవిమోచన మగు నని తెలిసికొని నవ్వినాను. ఒక్క 

మారు నే నజవధ చేయుటచే పంచనశతవారములు తల తెగిననాకు 

చేటితో దుఃఖవిపూచన వముగుచుండగా, స్ఫ్రు నన్ను వధించి (పతి 

ఫలముగా చేనూరుమాస్ప  శిరక్చేదము పొందుదు వనుజూలిచే 
దుశిఖుంచితిని.”” 

““అజమా, భయపడకుము, నిన్ను చంపను.” 

era త్రమా, వ మనుచున్నావు? నీను నన్ను చంపినను 

చంప పకున్నను మరణమునుండి తప్పించుకొన జాలనుూ, 

“అజమా! నీకు భయము లేదు. నిన్ను రవీ్ంచుటకు నీవెంట 
వత్తును” 

క త సీనంరకుణశ _క్షికన్న నాపాపము మహోబల 

వ త్తరము 

(చాహ్నాణుడు మేకను విప్పి, దిని నెన్గరును చంపకుండ జూడవ ల 

నని అంతేవాసులను దీసికొని దానివెంట తిరుగజొచ్చెను. ఒకానొక 
వామహాణోపరి భాగమున మొలచిన  మొక్క_లను ఆకులను తినుట. 

మేక మడ చాపెను. ఆతణమున వాపాణముమోాద విడుగు పడను. 

వీలాశకల ముగిరి వచ్చి మేక మెడను ఖండింశాను జనులు గుపు 

౫ాడిరి, 
అచ్చట వృత దేవతగా నినసించుచున్న బోధినత్తుడు నిజ(ప్రభావ 
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ముచే ఆకాశమున (బ్రవ్మాపీరము చేసికొని కూప మండి మూ దువారితో 

“ఈజీవు లెల్లరు వాపఫలమును య స. (వాణిహింన చేయ 
కుందుకు గాకి” అని మధురనంకము ధర్మము నుప చేనించుచు 

-ఈగాధథ పలికెను 

(పాణిజాతంబు (గ్రహియించు చషకెమంచు 

జన్మము వ్వ భఖ కరం బని సంపతమ 

(పాణి వేరాక (పాణిని పాణఘాత 

వచేయువారలు దొఃఖంబు చెంచవలయు 

-ఈ[,పకారముగా మహో న. నిరయభ్యము చూవి, ధర్మము 

నుప బేశించెను. ఆధర స్రనం బెశను-ను నిని య. నిరయభీతుకై 
(వాణహింన మూనిరి, "బోధిన త్మ్లూణం ధర్మము బాధించి. మహోజ నమును 
సువీలమున (ప్రతిష్టించి, నిజన కర్యానునార రుసుం స జెండాను మహో 

జనము బోధినత్తుుని యుపెదేశము ననునకించి చానాడిపురా స్బ కార్య 

ములు చేయుచు బేవనగరము చెను 

ఈ[పకారముగా మహాసత్తు (శు నిరయిభయము నిరూపం-చ్కు భర్య పచేశము చేసెను, 
లోకు లాయుపదేశము విని ఏరయిభయాోము పోంది జీవపాంస మానితి బోధిస 

డుపజేశ మిచ్చి, మానవులను కీలమున [కతిప్రించ్చి నిజకర్మానుసాకముగా పర 

మునకు బోయొను 

జనసమూపహాముళూడ బోధిపత్సుుని యుపబేశావుసావ ముగా నావరించుచు 

దానాడి ప్రుణ్యా కార్యముల చేయును డోవనళరమువకు బోయిళ 

స్త ఈదర్శోప దేశము చేస్తి జూతకసారాంశమును వెలువశించి ౨ ఆకాలమున 

ఖే వృ కోవతేగా నవుంకీక్ ౨౨ ననెను. 

10 
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10 ఆయాచితభ త్త జాతకము 

శాస్త జేతవనమువ విహారము చేయచ్చు దేవతా, పేతికై చేయ బలి ఆర శ్రైలను గులించి 
ఇొస్పినది. 

బీరయాన కది 

ఆకాలమున నర్తకులు So బోవు సమయమున జంమి 

న్రులను "దేవతలకు బలి ఇచ్చి “మేము విఘ్న బాధ చేకుండె భనము 

సంపాదించి తిరిగి వచ్చుపతుము మున మణుల మోకు బలి సవుర్పించుము” 

అసి (మొక్కు_కొన పోవుచుండెడివారు. ఆతంకములు "లేకుండ రను 

పూర్ణముగా నంవాదించి మరలి వచ్చి ఇది "దేవతానుగపహాముచే జరిగి 
నది అని భావించి అనేక జంతువులను బలి యిచ్చు-చుంచ డెడిబారు, 
అయ్యది గమనించి భితువులు భగ వానునితో “భన ఈ బలికం 
వలన ఏమైనను _ప్రయోజనమున్న దా అనిరి, భగవాన్ అతీతకథ 
ఇట్లు చెప్పెను. 

అతితరధు 

పూర్వము కాళిరాజ్యమున నొతానొక [గ్రామములోని కుటుంబి 
యొకడు జారిముగదల నున్న వటవృవముమిోది చేవతికు బలి యొన 
గుదు నని ప్రతిజ్ఞ చేసినాడు. అనంతర మాతిడు బహుజంతువులను 
వధించి (ప్రతిజ్ఞావిము కు డగుటకై వృతమూలమునకు జనినా*స. వృత, 
"దేవత చెట్టుపంగలో నిలీచి యిీోగాథ పలికెను 

మాకు-కామము కలబేని మొదటి నుండి 

ము కృడవు కమ్ము; చేయచో మోశతయత్న 

మంత కంతకు బద్దుడ వగుదువు సుమి; 

థీరు అగువార లీగతి కారు ము క్రో 

అలసులకు ముక్తి బంధన మగును కాజ! 

పొటినుండి మనుజులు (పాణివధ విరమించి, థర శ్రవార్షమున 
సరించి చేవనగరము చేరిరి. 
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ఆ సమయము నుండియు మానవులు ఈ (పకారముగా జీవహింస నుండి తొలగి 

ధర్మానుసారయుగ (ప్రవ్నళ్షించుచు దేవగరమునకు పోయిళి. కాస్త ధర్మోపదేశము 
వేసీ జూతక సారాంశమును “వెలువళించి * ఆ కాలమున “నేవీ వృకుదేవత గా నుంటిని ౫౫ 

ఆని సమావ్పీ చేసెను. 

20 నలపాణ జాతకము 

శాస్త కోగల జనపదమున పర్యటన జేయు సమయమున నలక_పాన / గామముచేరి, 

నలక_పాన పుష్కు_రణికడ శేతకవనమున విహారముచేయుచువ్న సమయిమున నజ 

దండము నుగూార్చి చృప్పినడి 

లోరయాగన తల్ 

ఆ కాలమున ఖిత్వువులు నలక-వాన స్పష్మ్క_రణితో న్నానము చేసి 

సూదుంస చెసు లాల్రములు శుద్దము చయధయయులటుకెి నాశము తేండని 
క ళ్ -5 అవు హో Pel జో లో తో 

శములత్ చెప్పి, దంశములక. అడ్డుగా ఛేదనములుండుట చూచి 
౮ Sy 7) 

IE నం యుము సూది నె ట్ట్లములు తయారు చేయు 
అలల 

టక నాఇములు తెవిిం-తిపు అని (కింది నుండి ప వజుకును 
C= 5 ఢా! pa రా 

లా లే So ee ఇస్ 32 ధక తు పగుళ్ళి ఆ నుని దీనికి కారాచుమి?” అనికి ోభితువులారా, ఇది 

నా పురా నసిశయ పలితివునీ శాస అతితి కఫ చెపి వాడు 
te) PR 2) లా 

అగ ఇసి సాం టీ అతా ద్ర రదర భం మ. శా షానా అష స క్ వ, "ర్వా మచ్చుకు గాం న ముండే వని |పహోల పుఘమ్మ_ రిల 

లోనిక డి౧వవారి నఇంవరిసి జలగాతీనుా భశ౦వెడివా పట అకాల 

మున బాధినత్వ్వాడ రోహాతిమృగప్రమాాము కల కపిరా జయి 80 
క అలవాననముుట కోపాయము కలుగసీకుండా వనానికి నాయకు డొయి యర 

అము ఎ సివపంచు దుండౌను, ఆయన  వానరివర్లమున $ ట్రుపచే 

వించఇను “నాయనలాాా. ఈయరిణా౧మున విషన్భశి ములు, గాశక్షునా 



76 జాతక కథలు 

థిప్టితము లయిన సరస్నులు కలవు ఇదివరలో మిరు లెన నిపండ్లు కన 

బడినను, మున్ను (తాగసిజలము కానవచ్చినను నాకు డొలుపకుండ 

నార గింపపద్దు.”” వానరములు నశే అన్నవి 

ఒకనాడు నూతిననాఎమునవ్ర జేరి వగ లంతయు పయసించుటచే 

వానరములు వప్పిగాన, నీటికై వెదకచుంజగా సరస్సు కానవచ్చినది 

అవి సీర (తాగక బోధినత్యుడు వచ్చునం కును "వేచియుండెను, 

ఆయన చేరవచ్చి సీరు తాగ శేమి అన్నారు. “మారాక కెదురు 
చరాచుచున్నాము అని వానరము లన్నవి. మంచి దని బోధినత్తుండు 

వువ్క_రిణి చుట్టును తిరిగి అడుగు జాడలు పీటిలతోనికి బోన్రుకు కాని 

ముకి శాకుండుట క "పెట్టి అది రాశీ సాధిష్టిత మని తెలచి “మరు 

నీరు _తాగకంగుట మే లయ్యును. ఇది రాతనపరిగృహీతమూ అని 
పరివారముతో బలిశెను, 

వానరములు నీటిలోసికి దిగ నని ఉదకరతుస్సు (గహీంచి, నీలో 
దరము, పాండుర ముఖము సుర _కృవర్హ వా_స్తపాదములు, భభత్సదర్శ 

నము నగునాక్సతి దాల్సీ, యుదకములోనుండి యానలకు నచ్చి, 

స. యిక్కడ ౧గసాపచున్నారు! మ (తాగ ేవి? అ నెను”, 

ఈనిన జలరతు స్పువు కావాలి 
““అవును $3 

“-ఈసీటిలో |ఎవేశించినవారి నందరిని సీను మింగుదువు కాదా 
“అవును, చిన్నికిట్టలు మొదలు పెద్దజంతువులవరకు బేనిని విడ 

వను, నీటిలోని శెవరూ నచ్చినను భిత్ముంతును మిమ్ములనందంను 

(మింగుదును.”” 

“మమ్ము భీ ంప లేను” 

Wes (తాగి మాడుకు. 

“ఉదకము (తొగుదుము, కాసి నీకు వశము కాము,” 
“అగుచో జల మెట్లు _తాగుదురు*” 
“దిగి నీరు _తాగుదు మనుకొంటివా? నీటిలోనికి మేము దిగచే 

దిగము. నాళదండములు కొని, తానురతూడునుండి సలిలము (తాగు 

నట్లు నీనరోవరజలము (తాగివేయుదుము. నీవు మము భతీంపలేన్ల 
అని తెలిపి వాస్త అభినంబుడ్దు డగు స్థితిలో ఈగాధలో మొదటి 
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"రెండుచ రణములు పలి కెను 

లోనికిం బోవు చిన్నెలే కాన్ని పెకి 

చిహ్నములు కానరాకుంట చెత మేము 

నాళములతోడ నీరమ్ము (కోలు వార్య 

మిరు మమ్ముల నింక హింసీంప లేరు 

అట్లు పలికే బోధినత్వు డొక సొళిదండము  తెప్టించ్కి నళశవారమి 

తలను న్నరించి, ప్రతిజ్ఞ చేసి నోటితో బె త్తములోని కూజెను. 
తోడనే నాళము కణుపులు విడి సుషీర మయను. ఈ పకారముగా 

అయన అన్నిటికిని బెజ్జము లేర్పడునట్లు చేసెను. అనంతిరము పుష్య. 
రిణి చుట్టును తిరిగి, ఈ వాంతములలో మొలచు నళము లస్నే యు 

సుమీరము లగుగాక యని యీన కిచ్చెను. బోధినత్త్యుల హితిభావ 
నలు మహా త్లరభఘు లగుటచే నాజ్ఞలు నెరమేను, సరోవరము 
చుట్టును పెరిగిన నళము లన్నిటికిని ఛద్రము లేర్చ డెను 

బ్రట్లాన తిచ్చి, బోధినత్యుడు జలద రపు త బట్టుళొని 

కూన్సుం డెను 80 వేల వానరములును చెతులలా బె _త్తిములు 

పట్టుకొని నరోవరముచుట్టును గూముచుండెను, బా ధిసల్యును బె త్తెపు 

గొట్టముద్యారా సీరు (కాగునపుగు వానరములుగూ౫. నీరు 
(తొగినపి 

ఉదక రతస్పున శేదియు లభింప లేదు, వాడు కోపముతో నిజనివా 

సముసకు బోయెను. బోధిసత్వుడు సపరివారముగా నరణ్యమున 
(బ వేశించెను, 

౪ ఫీళువులా ర్యా ఈకాండములకు రం|దములుండుట నా పురాణ నిశృయఫలితము? 

అని శాస్త ధర్మోపదేశముచేని ఆ0దు కథలు సరిపోల్చి జాతక సారాంశమును 
"పలుపరించెను 

అకాలమున ఉదక రత్నస్సు దేవదత్తుడు 80 వేల వానరనులు బుద్ద సఠిషత్రు. 

ఉపాయకుశ లు డైన కపిరాజు నేనే. 
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కురుంగ మిగ జాతకము 

శా స్ట వేళువనమున విహారము చేయుచుండగా చేవదత్తునిగూర్చి చెప్పినది. 

ఒకానొక సమయమున ధం నభలో కూర్చుండి భియువులు "దేవ 

డత్తుని వుంచ చేయుచుండిరి. ఎన లోకా దేవదత్తుడు 

తిధాగనగుని వధార్షము భానుష్కు-లను నియోగించి, శిలలు నిసికించి, 

ధనపాల కుంజరమును మోడికి విడిచి. బహువీధముల తెిధాగతుని 

నధిం-చుట క్రై. (ప్రయాత్నెము చేయుచున్నాడు” అనిరి. బుద్దుశు అకుగు 
జెంచి పరచిన ఆననముపై కూర్చుండి వారిని చూచి ోభఫీతునవులారా, 
ఇస్వు డేది uu అని యిడిగాను: “భన్తే చేవ 

దాతు తిము నంవోరవము కోరికు (పయత్ని ంచుచున్నాశు "కావున 
అ 

మెము వానిని నిాదిం అ”. అని విన్నవించిరి.  “భితువు 
లాన్కా చేనదత్పుుు కేవలము ఇవ్వటజే కాదు, పూర్వముకూడ నన్ను 
నథధెంచుట కై మ చేసివాగా, కాసి కృ ఆార్జుడు కాలేక పోయి 

నాడు* అసి శా స్త అంత కధిను వినరించాను 

అతీత కద 

పూర్వము వాగాఆసిలో బహ్మవత్వుశు రాజ్యము చేయు చుండగా 
బాధిగత్య ర కురర యాయి అరణ్యాయతినమున పలములు తినుచు 

నివసించు నుండెను జఒకనొకనమయము- కరంగము సేబల్ణి వృకఫల 
ఇ 

' 
శ తినుయండెను ఒక[గావువాసి యగుమృుగ యును వృతుమూల 

న మృ న వాపచచిన్నా ములు మాది, నృయముపై అట్టకము కట్టి 

సుచిత గామ చుండి, పలములు టిని ఐచ్చుజంగోనులను అమా 

డచ్చి ఛాంపి, మాంన మమ జపించు మం డెను, ఒకనాడు ౫ “ధినత్తుని 

వావచిహ్నాములు వృషిము[్రంప జూచి పైన అటక కట్టి, ఉదయమే 
కూతు. చెసి బు లము బట్టుకొని పోయి, చెట్టుమిోాది యిటక"పె 

గరాయుచుండను బోధినత్తుడు స లమంలు తీనవచ్చాను. కొని తెరవ 

Peat 
జ 

ని 

నీ / 

శి 

a 

స్! 
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చెట్టువద్దకు జోేవక “అట్లక లుబ్దకులు చెట్ట్లమిాద అటకలు కట్టుదుము. 

ఇట్ట యుప దవ మిచట “నంభోవించు నమా” వమ. సరికీలించుట కై 

దూరముగా నిలిఇను. చై నుండి కటకాగు సేప పరో ఫలములను కోప 

ప వద్దకు నినశాను. “ఈపండ్ల నచ్చి నాముందు జత. 
యై న మృగయుడు లేడు కడా” అని "మాటిమాటికి ని చూచుచు, వేట 

కానిని గని పెట్టియు చూడనట్లు నటించి “*వృష.రాజమా, ఇదివరలో 

సీవు తధా అతిక వలె ఫలములను సూటిగా నేల 

ఇప్పుడో వృత ధర్మమును విడిచినావు. కావున నేను వేరొకవృకు యూల 
మునకు జేరి ఆహారము వెదకికొందును” అని యీోగాథ పలికెను 

నీవు వృతుమ్క మెండుగ నేలమోద 

రాల్సుచున్న ఫలాలు కురంగ మెరుగు, 

ఫపోవుదును నేను వేరొక భూరువూాము శ్ర 

జేరు నీపండ్డు నాకు రచింప లేదు 

అంతట లుబ్దకు డట్టకమునుండియే బక్టెము విసరి “పో నేటికి 
తెప్పించుకొొన్నాను జ్ర అనెను. బోధిన నతు కు వెను దిరిగి మూగి ోగపరి 

తప్పిపో యినావు. అష్టమహోనిరయములు, బోడశోపనరిక ముల్తు సంచ 

బంధసములు తప్పవు” అని పలికి వేగముగా జనెను వేటకాడు తెన 
యిచ్చ వచ్చిన చోటికి బోయెను. 

వ” 

క భియువులా ర్యా దేవదత్తుడు శేవల మిప్పుడే కాదు పూర్వము పూడ నావధ 

కోసమె (పయత్నించినాడు. "కాని కృ తార్ణుడు కాలేదు33 అని బుద్దుడు భర్మోప 

జేశము వేసీ ఆ0ండుకథలు సరిపోల్చి జాూతేక సారాంశమును 'వెలువరిరచెను. ఆ-కాల 

మున మంచెయై నుండి వేటాడు వాడు ఇప్పటి దేవదత్తుడు. కోరంగమృగము నేనే. 
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శాస్త జేతవనమున విహారము చేయుండ గా జ్ఞాతులను గూల్చి చెప్పినది 

యరఠరయాన కథ 

ఆకధ పం జెండవ సవాతమున వ్శదనాల దాతికమున (465) 

వచ్చును ఇ్రక్క_డ వ_రిమాన క భాగ్ధాపన మయినపిమ్మట అతీత కధ 

చెప్పబడింది - 

అతిత కథ 

పూరంము వారాణసిలో (బహా దత్తుడు "రాపిము చేయిచుండ 

బోధిసక్హ్య్వణం పూర్వక కర్షృనలన కుక్క. కడుపున పుట్టి, అనేకశె తికుర్కు..ర 

పరీవృత్నుడై మహ్య శానమున సివసి ంచు చుండిను. ఒకనాడు "శ్వేత 

మె ౦0ధవయు_క్తృము, సగా్యాలం కార పరిమండితము నశగురథ మెక్కి క 

ఉడాంనమునకు బోయి, అచ్చట పగలు [కెడింది, సూస్య డఉ_స్పమిం 

చినపినప నగరిలో _బవెళించెను. సేనకుణు రభవ_ర్హము విప్పకుండ రధ 
మును రాజూంగణముననే యుంచిరి గా వర్షము కురియుటచే సామా 
నులు తెడిపినవి గాజుగారి నునకములు యై నుండి దిగి నావానుల 

చర్మము నమలి (మ్రింగినవి. మరునాణ పు కో “డేవ్యా 
సిర్ధమనముద్యారా జలడారి'నెంట శునకములు (ప్రవేశించి, రభచణం 
మును నమలినవి” అని చెప్పిరి గాజు కోపించి, “కనపడిన (పతిశునక 

మును కొట్టి వేగముడు” అని. చయానటి తెచ్చెను నాటినుండి శునకముల 

కాపద యేర్పకే జను, కుక్కలు మకహోశ్న శానమునకు బోయి బోధినత్వూంసి 

సన్ని ధిక జెరుకొొ వ్నని, * “ఇందరు వచ్చినారు, కారణ ముల* అని 

ఆయన యడిగాను,.  “గాజూంగణమున రథధచర్నాదులను కుక్క.లు 

నవమలిన వసు కవీయుై. రాజు శునకవభ కాజ యిచ్చినాడు అనేక 

శునకములు నతించినసి, మెహాాపః:దవము బయలు జేరినదిి అని 
యువి చెపి నవి, | 

న 
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బోధినత్వు డిట్లు యోజించెను “రాఎాంగణములోసికి బోవుటకు 

బయటికుక్క_ల కవకాశిము లేదు. లోపల నాజనినేశములోసి కుక్క__ తే 

అసస కాసు యుండవచ్చును. పజ మైన చోరులకు డండవ "లేదు; 

అన్యులకు మరణము సిద్ధించుచున్నది, కావున సిద మై వచవోనులను 
-గాజుకు జావ జాసిసంఘమున కు రాల ఎజానుము తన గాక్ష చ 

బాధినత్తుుణు శునకముల కోజార్సి “వి మారి భయపడవలదు మూకు 

నే ee 'తెత్వైను. నేను రాజును చూచి వచ్చునంకును మో 
రచ్చబనే యుంఊ వాం అని బంనులుదేర. దశె చారిమితిలను 1599 

మ తిభావ పురన్ఫరముగా ఏకాకిగా వోవుచు “నాషై కరిగాని, 

గాయి గాని, వేయనున్నహా స్తము పైక లేవకుందుగాకి అసి నగద 

ములోనికి జేరినప్పు జెవ్యణను ను కోపింపశేదు 
శునకవభ కాన త్చ్చి “గాజు న్యాయసభలో గూ చుంాను, బోధి 

సత్త్వుశు సూటిగా నచ్చటికే పోయి గాజపీరమ్ముకంద గూూరెను రాజ 
పురువులు శునకమును ఒయటిం దరువు నుద్యు కు అయి, గాజు 

వారికి బారించను బోేధినసూంు నాెళకొంసము చెండి, పరముకింది చాపు ఎ య. 
నుండి యీవలకు వచి రాజుకు నవుగ్యక-ఎ “దవా ఎక్క_ంను 

కూ. ౮ 

హాతాము చయించుచున్నడి మారేనా?” అనెను. “అనను ననే 

“నరేందా, వానియపరాధ మేమి? * 

వారలను కుక్కలు నమిలివేసినవి ”” *ఐమలినవాసిసి వచు గురుతించి 
తిరా?” “నాకు తెలియదు” “దేవా, ఇవి ఈంని చేసిన వది తెలియ 

నబ్బడు కనబడినవాని నెల్ల సంహరించుట యుక్తము కాదా ” సుక్క. 

లాపసి చెయటచ అన్ని 'శునకములను సంహారి సవలసి వచ్చినదిగే 
““విాాఒరిజనులు అన్నిటిని చంప్పుదునా, [న చంపుదురా?” 

“మాయింటి కుక ,..లను మూత్రము మం క ఆ ౨స్ని టెని 

వధింటు రసి ఇప్పడే తిమురు సెల వచ్చినాము. కా తెమియింటి కుక్క 
క 

లను మూైము చంప రనుచున్నా్సాా కావున ఆము 'ఆఅగతి గమ 

నము చేయుచున్నారు, అడి న్యాయము "కాదుగా జనగా సలా 

డఉమువ లె నంటి న కాను ఇప్పుషం “వాం సు నవములు ముండును కన్పించ 

కొన్నవ దిక్కు. లేనిశునకములు ఇచ్చినవి ఈన్భాయము నప మ we 
నరో ల ఇగ జ్ ఆయ్ 3? లూ ఎ ఉర్ మనో న్ ల తా 

రములకుగు వ రించుట లదు అసు మకోసణర్త (డు మధథుద నవంచమున 

క్ష 



పలి జాతక కధ్లు 

“దేవ్యా మోరు చేయునది ధర సమ్మతము శ కాదు” అని రాజున కప 
చేశ పూర్వక ముగా నీగాధ పలికెను: 

రాజకుల మందు నెయ్యవి రత్నీతములు 

వర్షము బలంబు గలిగిన వాని విడిచి 

మమ్మె చంపుట కుర్కుర మారణం"బె?ి 

అధిక దుర్చుల పళువధ మగును గాని 

బోధిసత్వుని వాక్కులు. విని రాజు “చండితో తనూ, వప 

రధ-చర్నములను కొరికిన వని మాకు  శెలియునా*” అనెను. 

“లియును.”” “వవి?” “మియింట నుండు శునకములు””  *అవి 

నమలినట్లు మీ శెట్లు తెలియును” “మోకు బుజువు చేయుదును ”” 

“పండితే తమా, 'బుజువు చేయుడు” “మొ కుక్కలను బిలువ 

నంపుడు, మజ్జిగ, దర్భాంకురములు తెప్పింపుడు.” 

అవి వచ్చినంత నే బోధినత్తుుడు “ఈగడ్డి రుబ్బించి, మజ్జిగలో 

కరిక్కి మిోాకుక్కు_ లచే (తాగింపుడు” ఆని పలిశేను. 

రా జూ పకారమే చేయించెను, అది (తాగి కుక్కలు కక్కు. 

కొన్నవి అందు చర్శపుముక గాలు కానవచ్చెను. గాజు సంతుమ్ష్యుడె 

“బది సంపూర్ణ బుద్దుని తీర్పువలె నున్నది” అసి టన కు 
కేతన పతే మిచ్చి పూజిం వెను, యుహాసన త్తు డాయనకు ేనకణ 

జాతకము (521) లోని dca చెప్పి, తు లిచ్చి "శ్వేత 

చృత్రమును క కొరు నిచ్చి Fy 

“రాజు మహానత్తుని ధర్నకభనము విని నమ_స్తజంతేవులకు నభయం 

మిచ్చి, బోధినత్వుడు' “మొదలు నరంశునకములకు తన భోజనమువంటి 

నిత్యభోజన మే'ర్సాటు వేసి ఆయన  యుపదేశముల (ప్రకారము 

సెద్దుడె , ఊడానాది పుణ్యకార్యములు చేయుచు, తుదకు బేనలోకము 

నేం చను, 

కుర్కు...రోప దేశము పదివేల సంవత్పరములవరకును |ఖవరర్తిత్లను 
బోధిసత్వుడు జీవితాంతిమున యథా కమ్మం గతో. 

ఈ ఖతువులా, తథాగతుడు కేవల మిహ్వడే కాద వూర్వముకూడ జ్ఞూతుల కుపకారము 

చేసియుండెను3 అని బుద్దుడు ధర్మో పదేశము చేసీ కథలు సలి పోల్చి జాతక సారాం 



23 బోజాడాణియ జాతకయు 8కె 

శమును వెలువలించెను. ఆకాలమున రాజు ఇప్పటి ఆనందుడు మిగిలినవార లెల్ల 

బుద్దప పరిషత్తు. కుయ్కుురము నేనే 

23 భోజాజాసియ జాతకము 

శాస్త జేతవవమున విహళించుచుండగా హీనపయత్ను డగు భితువును గూల్చి చెప్పి 

నది 

వరమూన కథ 

ఆకాలమున ,శా స్త ఆఅభిమువును విలువ నంవి ోభితూ, పూర్యనవా 

యమున శ న 'బావ్యా కార్యములందు గూడ 

(శజ్దానంచె. అయియుుండిరి, సష్ట్రములు వచ్చినను, (ప్రయత్ని ము ఏడి 

వెడీవారు కాయి” అని అత్తిక వ పవరించినాడు 

నై న వానరా౯సిలాొ (బ్రహ్మదత్తుడు రాజ్యము చయ చుండగా 

జా “ధిన'్యడు భోజ జాజారిళ్ల నేయకులమున బుట్ట, సర్వాలంకార సంవ 

న్నను వార కావు | మభున్పునికు మంగ శాళ్వి మయ్యెను. లతశ్ననాకౌముల 

విలున గల ఒంగుప కృ,ములో నూడునంవత్పరముల నాటి శాలీతింగు 

లములతో ర రనవంపన్న ముగుభోజన మాయశమునకు బెట్టెిడివారు. 

చతుర్విధ సుగంధ డవ్య పరివి పృ మైన కాలలో అశ్వము ఎలిచెడిద. 

అశ్యిశౌలచుట్టును ర ళంఒళములు, తెరలు వేసీ, SED అనుష, 

సునర్హ తార కాఖ దితి మైన చా న కట్టిరి గోడలమోాడ. పరిమళ 

పృష్కుదామములు (జేలాడదీసిరి సుగంధ్నతె ల (ప్రదిపములు నిరంతి 
పల వ్ | అ 

రము వెలుగు చుండెడెప్ కాకేరా ప్రమును వాంచుంపసి రాజు 

"లేపా, ఒకనవమయమున వుాుునసునురాజులు  వారాణంసిని చట్హుముట్రై 

ల మం గాజ్యు మిత్వువ గాన యంద్ధము చయ దువా?”” అపి వారాణసి 



దిశ జాతక కధలు 

(ప్రభువునకు నంచేశ మంపెరి.  అమాత్నులను సమావేశపరచి కాజు 
“ఇప్పు జేమి చేయుద*” మిని యడిాను,. “చేవా మారు యుద్దము 
లకు ముందుగా వోవగాదు ఆయగశాంరోహిని తొలుత పంపకు, 

అతనికి శక్ర లేనిచో తరువాతి యోచింతముూు అని వారు చెప్పిరి. 

అశాంరోహిని బిలివించి గాజు “చాచా, వడుగుము రాజులతో 

నీవు యుద్దము చేయగలవా అని యడిౌాను 

“-జేవా, తమపై ధనము నిచ్చినచో వడుగురు_ రాజులతోశే 

కాదు..నకలజంబూదీంపస ధాజులతో యుదము చేయగలను.” 

కూ మె ధవమే కాదు=నీ యిచ్చవచ్చిన యుయశ్వము 

నైనను తీసికొని యుద్దము చేయుము.” 

“చి త్రము దేవా!” 

అతడు పాసాదము దిగి, సై ౦ధవము పీవలకు రప్పించి, నన్నాహము 

చేయించి, తానుగూడ సంసిద్దు డె, గుర మొక్కా, నగరము నెటుపడ్; 

వమెరపువలె (పథమసన్క_ం౦భానారమును భేదించి మొదటి గాజును 

సజీవముగా పట్టుకొని వచ్చి, నగరమున మైనికుల కప్పగింవెను. 
అశ్యారోహి మరల జని రెండవస్క_ం౦ధావారమును భేదించి, [కమ 

[క్రమముగా నలుసు రాజులను పట్టుక్ న్నాడు. అయిదవ రాజును 

అరవరాజును పట్టుకొను నషప్పూడు సై ౦ంధవమునకు (పహాోరము తగి'లసు 

ర_క్షము కారి బాధ పుశ్లును, అశ్యారోహి మ ౦ంధవమును గాజ 

దాంరముకడ పంఠగుకొన బెట్ట, సన్నా హాము నడలించి, వేరొక యశ్య 

మును నన్నద్దము చేయసా7ాను 

బోధినత్త్యుణ నేలమోఃన నొక పక్క_న బండుకొని యుండి, కన్నులు 

తెరచి అశాంరోహి చేయుచన్న పని (గహించి, “ఈతిడు నన్నా హాము 
చేయుచున్న యకశ్యము వడిన స్క_ం౦భావారమును శేదింపలేదు. చేను 
సాధించిన డానిని పాడుచేయును అ,పతిము డై నయీకాతు చని 
పోవును రాజు పరహన్తగతు డగును. చేను తప్ప శేరొకయశంము 
ఏడవ శిబిరమును పజద్రొక్క_ లేదు, వడవరాజును పట్టలేదు” అని 
ఆలోచించి, “ఆర్యా, ఆశ్యికా, చను నెర పెర్చిన దాసిని నాశనము 

కానీయకుము. నన్ను పాదములమి ద నిలిపి కవణాదులు నంధిం 
పుము అని యీాగాధ పలికెను: 
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బచాణములం (గుచ్చుకొని నల బడిన గూడ 

మంగళ "శ్వ మె అన్నితురంగమముల 

కన్న (శేషము సారధి కాన నన్ను 

సాంప్ర మోరగ 'సజ్జీకరింపవలయు. 

అశంమును "లేవనెత్తి తి కాత గాయమునక్రు కట్టు కటి, సుసనన్న నము 

చేస్తి ఆవోహించి, యేడవశివెరమును ఇడం జవ రాజును "Ts 

ముగా పట్టుకొని నిజ్నమై నికుల కప్పగించెను. రాజు వచ్చినఫుకు బోధి 

సతు ' జనా, వయగుపు రాజులను నంహారింపవలదు." శు రు కురా ము 

చేయించి పంప ప్రుశు. కమరాయిరు వ్రుర గా రవములను అశ్వారోహా కాసు 

వాందనిం౫జం ధాజన ప్తకమును పస్టుకొన్న వాయు తక్కు_వసితిలో నుండ 

రాదు. మారు చానధరాములు వేయుడు, కీలములు Se గా రు నవు 

త్వ్యముతొ ధర్మపరిషాలని చేయుడు” అని బోధించిన వీవు జు 
పాము తొలగించిరి బోధినత్తుడు -జేపాము చాలించాను. " -ాజు కే 

బరమునకు ఉచిత నంస్క్హార ములు చేయించి, న విను 

ముగా గారవించి, వడుగురు రాజులచేత పమాణములం చేయించి నిజ 

స్టానములకు పంపెను ధర్మ న. సమ భావముతో కాజ్యుము 
చేసి, జివితాంతమున యథా కమం గతో 

( 
క 

ర6న్చొక్షు్య్య పూర్ణము పండితులు సామర్హ్యముచే బాహ్యా కార్యములందు కషి చేయు 

మండిలి ఇట్టినష్టములు వచ్చినను (పయత్నము సడలించెడివారు కారు. నీవు ఇటి 

ఎనెర్య్యాణిక (మోకుదాయక) శాసనమున (పృవజితు డయ్యును _పయత్నేము నేల సడ 
లిం-దితివిని?? అని బుధ్ధుడు నాలుగు'సత్యేములను (ప్రకాశింప జేసినంతనే ఆభితువు 

అర్హ్హత్వఫలమున ( పతిష్టితు డయ్యెను. కాస్త ధత్మోప దేశము చేసి జూతకసారాంళ 

మును "వెలువరించిను ఆకాలమున రాజు ఇప్పటి ఆనందుడు అశాారోహాకుడు సార్ 

సుతుడు; భోజూజానీయ _సెంథవము చెన్న 
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బుద్దుడు జేతవనమున నుండగా కథిలయత్ను డగు ఖిషువును గగూల్చ చెప్పినది. 

యరయాన కధ 

వాన ఆఖితమువును బలిపించి “భియాూ, పూర్వకాలమున పండితులు 

నష్టములు నచ్చినను ాహ్వూకార్యములయందు. శద్ధ వహించి 
౬ న్ క థ్ ణి 

యుండిరి” అపి అతితకధి వివరించెను 

(ర అతత రథో 

ప డ్ ళి Oe ర లాం > మావ చ a వ 
పూర్వము వారావాసిలా ౭ ల రాజ్యము చయు-ుండ గా 

వపంగుచుుగాజులు నచ్చి నగరమును చట్టుముట్టైరి ల 

ఒకానొక రధకయోథధుం. రెండి సె ంధవములను రథమునకు 

పూసి, నగంమునుండి బయలుంక౫ాల్కి అఆసున్స్నంధావారములను 

భదించి, ఆముగసుాాజులను వ్టుకొ నెను, ఆతిరుం౭మున పెద్దగురిము 

నకు (పహారము తిగిలెను, రెధిమును రాజద్యారమువం కును తోలు 

రాలి పోయు "నాకుడు పెద్దగ్యుర ఎను వెప్పి, నన్నహానమును వదలిం 

చను ఆయశ్సి "మొకపక్క కోరిగఎపిన్ముట చెండవయతి ౧మున కతిడు 
ఆ మో న్ లల 

ావ్చు 

కలుగగా a కుని సంబోధించి యాగా 

నన్నాహము చేయనారంభించి 

డనుకటి కధ*ోని భావము 

పటికినాడా 

అ 
(31; 

ఏవేసివేగాని ఎఐటే కాని 
Pl 

సతెంర గతిని ఆజూసేయ మే 

ఆఅఆయెద పడియుండు నన్నిహాయాలు 

నోరు భాథినత్మంని ( పెద్దయశ్వమున్సు లేన వెత్తి కనవాదులు 

గ(గాంథధావావమును Wie a) యెడవరాజును చెం పట్టి, 

రధమును చశాజ వాాంరవమునకు నొఎపోయి, సై ంధనమును విడిచినాడు 

బోధినల్యు డొెకఎక్కి_ కొరి, గాజు కుపటేశ మిచ్చి, (వ్రాణములు 

విడిచిసాణ. (ప్రభువు చై ౦ంధనక ళ₹ఒం మునకు నాదరముగా కర్ణ చేయించి 



రధికుని నమ్మానించి, భర్మమార్లమున రాజ్యపాలనము చేసి. నిజకర్ళో 
చితెస్గాన మునకు బజబోయినాడు. 

బుద్దుడు ధర్మోపబేశ ము చేసీ నాలుగు సత్వేములను (పకాశింపజేసి జాతక సారాంశ 

మును వెలువఠరించెను. అనంతర మాఫిఊంవు అర్హ్హత్యమున ( పతిష్పితు డయ్యెను. 

అప్పటి రాజు ఇప్పటి ఆనందుడు; అశ్యము సమ్యుక్ _'సంబుద్దుడు. 

వర్ తిం జాతకము 
డు 

బుద్దుడు జేతవనమున్మ విహారము వేయుచు, ధర్మ సేనాపతి యగు సాలిప్పుతుని 

శిష్యుడు- స్వరక్షతార ఫ్యుతు _డైన భిక్వువును గూర్చి చెప్పినది 

వర్తమాన కద 

ఇతరుల ఆశయములను (గహించు శ్హానము బుద్దులకు మాతిము 

కలదు, ఇతరుల కుండదు. ఇందువేతినే వారిపు[ుత.కు. తిన వారిలో 

చిత్తావస్ల (గహింపవాలిన వాడు కాగా, తిన చెంట నుంాసవాని మాన 

సిక స్థితి గహింపచేరక అతనికి “అశుభకర్శస్ధానము” సిర్పోశించివాడు. 
ఆకర్నసాన మాతనికి నకిపడలే. ఎందుచెత? అయిదువంపల జన 

థి గ్ - [ 
లలో నియమానుసారముగా నాతెసు సల గం పాములలో 

జన్నిందుచుండెను, చిరకాలము పరిశుద్ధ న్వర్షము చూచు నఫ్యానము 

కలవా డగుటచే ఆతనికి అశుభకరృాన మనుకూలింలేదు ఆతడు 
(fa 

నాలుగుమాూనములు అభాగనము చెపినను “మి త్తమా తము” కూడి 

న్యుత్సన్న ము కాలేదు. ధర సెనాపతి తన తోడివానికి ఆర్త తము 

నొనగ జూలనందులకు జింతా కాంతుడై, ద్రుత నిశ్చయముగా బుష్ష- 

వై చేయుడు అని తలచి, ఇతనిన తభాగతుని సన్ని ధికి కొనిపోవుదు నని 

తెలపోసి  [పాతఈకాలముననే అతనిని వెంట జెక్టుకొని తెధాగతుని 

నన్ని ధికి జ నెను, 
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శాస్త చూచి “నారిప్పుతా, ఒక్క భిక్వువునే వెంట బెట్టుకొని వల 

వచ్చితివి?” ఆ అనెను “ఛస్తే, ఇతనికి నేను కర్ణుస్థానము నిశ్రేశించినాను. 

నాలుగుమూనములు గపచినను నిమి  తిమాత్రముహాడి ఫ్యుత్చిన్నము 

కాలేదు ఇతెుు బుద్దావె నేయుగు కా నచ్చునని తలచి ఇతనిని తవు 

వాస కాసోవచ్చినాను ౫ “నారిప్ట తా, నీవు నిజ మ 
వక Ses నిశ్టేశించినాస్పి” “భగవన్ , ల 

“నారిప్కు తా, సేచి త్తినంతతియందు ఆశ ౨౫ యానుశనజ్ఞూనము లేదు. 

పొమ్ము, సాయంకాలము అము, శ్ష్యుసి అతి బెట్టుకొని రము 

“ఈ పకాం ముగా కనుజ్ఞ యొనగి శాస్త ఆఫియువునకు 

సుంవరినివాగ నాశమును, చీవనరమును సర మరల అతనిని వెంట 

బ్య్టుకొసి ARTS కోలా భార పసనుకు. పకెరిరచి (ప్రణిత భాజనం సిప్పించి 

వ తతి విజోంముంకు మరలి ౫ ౦ధకుటిలో [ప్రవేశించి 

పటాల నగదును. సాయాంకాలము య "నంట నొని వివో 

r 

రము వెయి చు ఆఅఆవువనముోో దివ్యశే కి కి చే పుష్కరిణిని, ee 

ay man మును, అందు పివా తక ంపుక సరః ఆభి యంప్పుతో 

“భిక్ష, "ఏ లవ ఈప్పుప్ప్రమును చూచుచు  హాసచుంగుముో” అని 

Srey కొట్టి: తాను గ ంధకుటిలో (౩ జిం చెను 

ఆభిణుప్తు అఫువ్వమును మాటి ాటికెన మూరుదుండను భగ 

వాన్ ఆబృప్పుము వాడవావును మె సెను. ఖిషువు దాసిస చూచు 
క చాడు జ gy జం ' gf ళు ~ 

శు నొ ఆ ఫ్రుస్ఫుముం శ ముతుుంగయాూా నూ డలన తు. తంరూపురు. త "లెను 
గ a ఖ్ 

దాసి స్ వ్యయ వం అ తెమింం ముక్కా అం అన్ని శేకులును “భాంల్రునోయి 

నపి అనంతరము పగాగము పడింది తెదకు కాడి మిగిలినది భియివు 

CR ప ము ర ne “ఈపువ్యము సుంవర మై న నియమ యుంాసు, 

ఇంతలోనే దీసిరంగు తా రిపోయినడి, కేసులు పసరాగము ాాతిపడిఎవి. 

కాడెమాాచిముం మిగిపినడ్  ఈపిధముగా స్రైవ్మాము శుమీ.ంచిపోయి 

నప్పు షు మోన తు మా తెము ఏల సొపీ,_ం౦చివోవదు? అని యోచించు 

పు ననే ోపక స్తే సంక్య _నిముల ws ముసురు కెక్కి. రరూమెు 

స డస్బునలో ఆ య. చా స (గహాంచి అ త్త ప్దర్శ 

నారా నొ ఉనుకొొసే సంధలుటిలానే కూూ్చిండియుండి నిజ తేజ 

మును _ఒనారెంచి ఈగాథి పలికెను 
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రాగమాలమ్ము లాగి కరమ్ముతోడ 
శారదీయ సరోజంబు చందమునను; 

ఉన్నతిం బొందవలె సుతో పదిస్ట 
మైన నిర్వాణరూప ఇాంత్యధ్వమం బె. 

గాధ విన్నపిమ్మట ఆభిమువు అర్హ త్యమును వాంది, నేను అన్ని 
పుట్టువులనుండి పము కుడ నై నాననుకొొని ఈగాధలు ఉడదానరూపమున 

పాడినాడు - 

పలివూర్లచిత్శుండు వనిత చాసుండ్కు 

శ్రీకాసవుండు "అక్కింపగాతనువు 

చివళివారంబు తాల్ప్చిన వాడు శుద్ద 

శీలంండం, సంయతచిత్తుండు _నెన 

యర్హ్యతుండు వెలుంగు అలరాహుమువిము 

నుండి ముక్పోం శైనయుడుపతి రీతి. 

ఆతివి _స్టృతేంబు మ్హమోహాోంభకారంబు 

తాలంగివోయును; నాదుమలినము లెల్ల 

కాళితంబులు కాంతి జనియించునట్లు 

ఆకాశతలమున ఆర్క్క్దదయాన, 

ఈ విధముగా ఉదానము పాడి ఆతడు పోయి భగవానునకు వంద 

నము పెను. స్థవిరుడుగూాడ వచ్చి శా_న్తకు ప్రణామము చేసి నిజ 
శిష్యుని వెంటగొౌని చ నెను. ఈవిహయము భికునంభఘమున వ్యావించి 

నది వారు ధర్శనభలో కూరండి దశబలధారి యగు బుద్ధుని గుణాను 
వాదము చేయుచు “ఆయుస్నంతులారా, నారిపు తన్గ్లవిరుడు ఆశయాను 
నయజానము తేనిబా డగుటచే తనకడ నున్న వాని ల్ (గ్రహింప 

లేదు. శా స్త్ర గ్రహించి ఒక్క_రోజులోనే ఆభికునునకు (పతిసంభిద- 

జ్ఞానముతోపాబు అర్హ్హత్వముగూడ నొసగినాడు. ఓహో, బుద్దులళ క్తి 
ఆశ్చర్యకరము'!” అనుచుండిరి 

మ. వచ్చి పరచిన ఆననముపై కూర్చుండి “ఫీతువులార్యా, 

ఇచ్చట కూరుచుండి ఏమి నంభావించుచున్నారు®ి” అనెను. భగ 
వన్, మెరేమియును లేదు. తవు ధర్మ'సేనాపతి శిమ్యుని ఆశ ఊచూనునయ 

జానమును గూర్చి సంభావించుచున్నాము,” 
స్ట 

t2 
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“భికువులారా, ఇందులో వమియు ఆశ్చర్యము లేదు. ఈనవుయ 

మున చేను బుద్దుడనై అతని ఆశయము (గ్రహించినా నన్నచో ఆశ్చ 
ర్యములేదు, పూర్వ్యముకూడ నేను ఆతని ఆశయము |గహించియే 
యుంటిని” అని శా స్త అతీత కధ చెప్పినాడు. 

అలిత కధ 

పూర్వము వారాణసిలో బ్రహ్మదత్తుడు రాజ్యము చేయము చుండ 

బోధిసత్తుడు రాజున వరథరా నుశానకుడై (యుండెను. ఒకనాగు 

రాజుగారి మంగశాశంమును కడుగు శేనున వేరొకతట్టు నెనరో కడిగిం. 

గు[రపువాడు మంగళాశగమును స్నానార్తము ఫఘట్టమున దింప యత్స్నిం 

పగా అశ్వము దిగలేదు. అకగోపకుగు రాజనన్నిధికి జని “*-జేవా, 
మంగళాశ(ము తీరమున దిగ నిచ్చగింపకున్నది” అని విన్నవించెను. 
రాజా బోథినత్తుుటే వీలువ నంప్పి “పండితో త్తమా, న (తర తీరమున 

చేకారణమున దిగకున్నదో కనుగొనుము” అని చెప్పెను. మేీంచిది 
"దేవా, అని బోధినత్త్యూడు నదీతీరమునకు బోయి గ్యురమును జూచి, 
అనారోగ్యము లే దని గ్రహించి, యేకారణమున నశ్వము తర్ధమున 
దిగకున్న దని యాలోచించి, “ఇచ్చట వేరొకగురమును ముందుగా 

కడిగియుందురు. కానన మంగ ళాశ్వము జుగసప్పుచే సీటిలోనికి దిగ 
కున్న దని తోచుచున్నది” ఆని తలపోసి “అశంగేోపకులారా, ఇక్కడ 
ముందుగా గురము చెడ్దాని నయిన కడిగినారా?” అని యడిగను 

“మరియుకగుర్రమును కడిగినాము స్వామిగా! అని వాను చెప్పిరి 
“అత్న(ప్రతిచే జుగుప్ప చెంది మంగ ళాశ్వ మిందు స్నానమున కిచ్చగింప 

కున్నది. కావున దీనిని మరియొక రేనున కడుగవలసి యుండును” అను 

కొని “*అశ్వగోపకా. సక్చ్కి మధువు మొద లగువానితో గూడిన 
పాయస మయినను మాటిమాటికి భుజించువారికి విసుగు పుట్టును, 
మంగ ఫాశగము బహుప ర్వాయము లిచట జలక మాడినది. ఇప్పు 

దీనినే పరొకతావునకు గొనిపోయి, నీరు పట్టి, స్నానము చేయింపుము 
అస్తి యూగాభథ పలికెను 

తీసికొనిపోయి వేరొకతీర్థమునకు 

సారథీ ఘోటకమునకు జలము పట్టు; 
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మతిమధుర మైనపాయస మయిన తుదకు , 
జగతిలో ెట్టివానికి మొగముమొత్తు. ౫ కొడు 

ఆయనవాక్కు_లు విని వా రశ్వమును మరియొకచోటికి గాని 
పోయి నీరు వట్టి స్నానము చేయించిరి తనకడకు వచ్చిన బోధినత్తు 

నితో రాజు “బాబా అశ్వము నీవు కాగినచాి స్నానము చేసి 
నడా” యనెను. గోచి త్తిము దేవా!” “వల తోలుత సెచ్చగింప 

“లెదు” ఇందుచే, అసి బోధినత్యు స జరిగిన దంతయు నివేదించాను. 

చతుప్పాత్పుల యాశయములు/ాడి |గహీంపగలిగినా డని గాజు బోధి 

నత్మ్వుని మిక్కిలి బహూకరించి, జీవితాంతమున _కర్మానుసారగతికి 
బోయెను బాధినత్త్యుగుగూడ యధా కవ్ముం గతో. 

ఇితువులా ర్యా ఇప్పుడే కాదు వూర్యముకూడ చేను అతని ఆశయము (గహించి 

యుంటి నని బుద్దుడూ ధర్మోప దేశము చేసి జాకత సారాంశము వెలిబుచ్చెను. ఆకాల 

మున మాంగ'ళి కాశ్వ్యము ఇవ్పటి ఫిత్వువు; రాజు ఇప్పటి, ఆనందుడు. పండితా 

మాత్యుుడు : "నేనే 

26 మహిలాముఖ జాతకము 

బుదుడు వేళువనమున విహారము చేయుచుండగా బేవదత్స్తునిగూల్చి చెప్పినది. 
br 

చవరమాన కథ 

అజూతశ(మువు తనయెడ (శచ్రాళు వగ నట్టు చేవవతుదు చేసికొని 
లే ట్ రా Cae 2] 

లాభనత్కా_.రములు పొందుచుండెను రాజకుమార అజాతక।|త్రువ్ర 

గయాశీర మున చేవదత్తునికై. విహారము కట్టించి, అచ్చటికి (ప్రతి 
యై ఆవ రా : అ ~ 

దినము వివిధం నభరితముగా, మూడేడజైనాటి వాతేబియ్యాము, సుగంధ 

భరితెిమై యుండునట్లు వండించి 900 వాత్రలలో పంపుచుండెను 
ల ఎత 

లాభము నత్కారము లభించుచుంగుటశే ేవదత్తుని అనుయాయుల 
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నంఖ్య పెుుగుచుం డెను. అనుయాయులతో పాటు చేవదత్తుశు విహార 
ముననే నివపవించుచుండెను. ఆకాలమున రాజగ్భహా దవివాసు లగ 

మతు లిర్యుకు గలరు అం దొకడు శా న్త కడను, రెండనవాడు బేన 

దత్తుని కడను (పప్రజితు శారి. వారు = గాని వివాోరమున గాని 

కలిసికొనుచుండిరి. 

ఒకనాడు చేవదత్తుని ఆశ్రయమున నుంశువాడు రెండవవానితో 

ఇ ట్ర నెను “ఆయుష్నన్, నీవు అనుదినము చెమట కారుచుండగా 

చిచ్చ మెత్తుచున్నష నా! జేవదత్తుడు గయాశ్ర్ష విహోారమున కూరుచుం 
డీయ్ వివిధరన భరితము లైన సుందరభోజనములు అఆరగించుచున్నా డు 

న్క్రు ఇట్టి ఉపాయము లేదా? స్ వేల కష్ట మనుభవించుచున్నావు? సీను 

(వాతః కాలమున నే గయాలీర్ష మునకు వచ్చి (పాతర్శ్భోజనముతో జావ 
(తాగి పదునెనిమిది విధముల ఖాద్యములు భుజించి వివధరన నంభరిత 

మైన సుభోజనము వేయుట "బాగుగానుండ దా?” 

మాటి మాటికని ఆత డిట్లు చెప్పుటవలన రెండవవాసికి వోన బుద్ది 

పుకును నాటినుండి అతశు 'గయారీర్థ మునకు వోవుచు భోజన నవే 

ఈ నటే వేళువనమునకు మరలి వచ్చుచుండెను. చాలకాలమువరకు 

ఈవిపుయము కవ్చిఫుచ్చ నేర డ య్యును. త్వరలోనే ఈవార్హ సా. 

చెను. ఆతని తోడివాప “ఆయుష్మున్, స్వు "దేవదత్తులు సమకూన్న 

భోజనము ఆరగించుచుంబుట నిజ మేనా అనిరి ఎవరు 

ఇట్లన్నారు?” “ఫలాని ఫలానివా రన్నారు.”” “ఆయుషు ంతులా-గా, 

చేను నిజముగా గయాశీర్య మునకు పోయి భుజించుచున్నాను. కాని 
నాకు దేవదత్తుడు కాక నీవ్వరో అహారము పెట్టు చున్నారు.” “ఆయు 

షన్, డేనవత్తుడు దల బుద్దునకు పరోథధి అజాతశ మె 

వును ఎట్లో తన యెడ శైద్ధాళు నగు నట్లు చేసికొని అన్యాయ 
ముగా "తనకై. లాభన తరములు పొందుచున్నాడు. కళ్యాణ 

పద మగు ఇచ్చటి శాననమున నీవు _ప్రవ్రజితుడ నయ్యు అధర్మముగా 
పొందు చేవదత్తుని ఆహారమును పర్విగహించు చున్నాను. రమ్ము, 
నిన్ను బుద్దుని సన్ని ధాన మునకు గానిపోవుదుము” అని వాము అతనిని 
వెంటగాని ధర్ననభ్ చేరిరి. 

శాస్త చూచి “భితువులారా, ఇష్టములేని ఈభిమువు నేల కొని 
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వచ్చితిరి?” అనెను. 

“ఛ_శ్తే ఈభియువు తమకడ (ప్రవ్రజతుడై. “ఆనల అన్యాయమార్ల 
మున లభించు ేవదత్తుని అహోరమును పర్మిగహీంచుచున్నా కు.” 

“సిక, అన్యాయముగా లభించు "దేవవత్తుని భోజనము స్వు 

పరిగహించుచున్నా వా? స్ట 

“భే చేవదత్తుడు నాకు భోజనము మటు "నేదు, ఎవవో 

తెచి యిచ్ప్చుచున్నారు, ననుౌడోసిన పరి హిం దు చున్నా ను,” 
తే లబ § 

“భిట్షూంల సాకు చెప్పకుము, చేవదత్తు "స ఆఅనాజాకుశు, దుక్శేలు%ు, 

సీ విచ్చట (ప్యవజితుడవై నాసంఘమున (శాననమున) నుండి ఎట్లు 

దేవదత్తుని భోజనము పర్షిగహీించుచున్నావు నీవు ఎల్లప్పుడు ఇళ్లే 
సంగతి కాముడనవై వచ్చుచున్నావు. ఎక్కడ సంగతి లభించునో 
అందు పడిపోవుచుందువు” అని బుద్దుడు అతీత కధ చెప్పెను. 

థి అ 

అతిత కథి 

సూరంము వారాణసిలో (ఒపహా దత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 

బోధినత్తు డాయన కవూత్యు జయ్యను. రాజుకు వముహళాముఖి 

మను మంగళవా స్థి యుండెను అది యెనరిని బాధింపక సడా 

తూగ్యముగా |ప్రవరించుచుండును. ఒక శ్మాతివేళ శాలలోనికి 
చోరులు వచ్చి యిట్లాలోచింప దొడగిరి. “సొరంగ మోావిధముగా 

త్రవ్యవలెను. ఈప్రకారముగా నంధిచ్చెదము చెయవ లెను. గోడలోని 
సందు రాజమార్లమువలె గాని తీర్హ్దమువ ఆ కాని అడ్డు లేకుండ జేసి, 
భండారము హారింపవ లను వాకించునప్పుడు (పాణివభకు వెను 

వీయగూడదు, అప్పు జవగరు నికుపడా జాలము, నీలము, యోగ్యత, 

దయ విడిచి -నోరులు కార్యము, సాహానము ననలంబంప నకను”” 

ఇట్టియాలోచనలు చేసి తస్క_రులు_ కొంతితిడవునకు తిరలిపోయిరి 

వురునాడున్తు తరువాత కొన్ని నారులును వాచు వచ్చి శు విధముగా 

యోచనలు చేసిరి తనకు బోధ చేయుటకే వామ వచ్చుచుండి రని 

యేనుగు తలచి, వారి వాక్కులు విని విని ,కూరము సాహసికము 
నయి, ఒకనాడు [_పాతఃకాలమున మావటివాశు వచ్చినంతి'నే వాసిని 

తొండముతో పట్టి నేలకై గొట్టి చంపెను. తినదగ్గరకు వచ్చినవారి 
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నెల్ల అశ్లై చంపెను. విచ్చి యె_త్తిన మహీళాముఖము తనవద్దకు వచ్చిన 
వారిని చంపుచున్న దని రాజుకు తెలెును. "రాజు బోభీనత్వునితో 

“పండితో తమా, సీవు పోయి యేసు శోల దుష్ట మయినదో కను 

గొను” వుని పంపెను. బోధిసత్త్వుడు చని, హా హూ_స్తిశరీరమున రోగ 
చిహ్నములు లేకుండుట (గహించి, ఏల యేనుగు దుష్ట మెనదో అని 

తెలపోయుచు, నమిీపమున చెవరిమాటలో విని, హస్తి దుష్హమె 

పోయె నని యూహించి గోపకులతో “రాతివేశ హా స్టిశాలలో చెవ 
న మాటాడు చుండిరా?ి” యని యడిగను, “చిత్తము, స్వామి, 

చోరులు వచ్చి మాటాడిరి” అని వారు చెప్పిరి. ఆయన వెడలి 
పోయి రాజుతో “*ేవా, హ స్తిశరీరమున రోగచిహ్నములు లు, 
చోరులవాక్క_లు విని యేనుగు ెడిపోయినది” అని చెప్పెను, 
“ఇప్పు జేమి చేయవలెను?” ోశీలవంతు వై నశవుణులను నాహ్మాణు 
లను వా స్తిశొలలోనికి బంప్కి ఆచార అలాల స. 

వలను,” మంచిది, పండితో రక్తమా, అశు చే చయింప్రుము,” 

నీలవంతు లగ్మ్మశవముయబులను (బాహా హం. నస్త హా స్థిశాలకు బంస్రుచు 

బోధినత్తుడు “మారు ఆభారమును శ్లమును గహార్చి విశేషముగా 

ప్రనంగింప స్వలను” అని చెప్పెను నారు వా శ్లి _స్తిశాలవద్ద గూరుచుండి 

“ఎవరిని కొట్ట రాదు, ఎవరిని నంహారింపరాదు 5 ఎల్లరు రాసి 

కూంతితో, శీతితో, దయతో వ _ర్రింపవలెను”" అని సంఖఫామించిది. 

ఏనుగు ఆవాక్కు_లు విని “వీరు నా = కుపబేశము చేయున్నారు. "కావున 
నేను యోగ్యముగా (ప్రవర్తిపలెనుూ అని యోగ్య మయ్యెను. 

గారి ren (క యో కో ద రాజు బోేధినత్తునిత చాచా, ఏను ఫీలవంతి ముయినచాి” 
అనను చిత్తము దేవా, దువవా స్లి పండితుల పురాణధర్నాముల 

ముది ౭ —D 

వలన మరల యోగ్య మయినది” అని బోధినత్వ్వు ఉగాధ పలిక్నాడు 

(పాత చోర జనమ్ముల భాషణముల 

నాలకించుచు వానినే యనుసతి ౦ప 

చంప నుద్యూ కృ మయ్యెను జనుల హస్తి 

అవల 'సంయమి వాక్కుల నాలకింప 

నురల మహాశాముఖము చేశ మంచ్వితో 

“ఈయన తెరెరగ్ష ంతువుల యాన యవములను గూడ [గహింపగల డని 



27 అభిల్లు జాత కొయు 95 

బోధినత్తుగని గాజు విశేషముగా గారవించి, జీవితాంతమున ఆయ 
నతోగూాడ క ర్మానుగుణ మగుపదవిని పొండెను. 

“భియ్యా తొలుత నీవు ఎవ ఆవరిని చూతువో వాళి భానములో పడి పోవ్రుదువు. 

నలుగురి మాట విని నీవు వాళి అనుయాయి వగుదువు. ధాలి కుల వాక్కులు విని వాళి 

అనువరుడవెనావు అని శా _స్త ధర్మో పదేశము చేసి జూతక సారాంశమును వెలువ 

లించెను. ఆకాలమున నహీ భాయుఖము ఇప్పటి (పతిపక్నదళ ములోనికి పోవుచుండు 

ఖితువు; రాజు ఇప్పటి ఆనందుడు; ఆమాత్వ్యుడను నః 

27 ఆభిణ. జాతకము 

శాస్త జేతవనమున విహారము చేయుచుండగా ఒకానొక ఊపాసకుని గూర్చియ 
వృద్దస్థవిరుని గూాల్వియు చెప్పినది. 

యరయానశన కథ 

ప _స్పిలో నిమువుకు మిత్రు లుండిరి అందులో నొకడు (పవ 
జించి, [ప్రతిదినము రెండవవాసి యింటికి పోనుచుండును, అతడు భిక్షు 

వునకు ఫక్షు మిడి తాను భుజించి ఆయనతోనే విహారమునకు పోక 
చుంకను, వన నమూనమువరకును సంభావించుచుు అనంతరము 

నగరమునకు వురఠి నచ్చుచుంకును శిక్సు వతనిని నగరద్యారము 

వరకును గాగ నంప్పును. వారిపరన్పర విశ్వానవిషయము భిష్సువ్పులకు 

తెలిసినది, ఒకనాడు భికున్రలు 1 నమావిష్ష్యులె వారదిసర 

నర (శవువిపుయ మె భావ్ంచుచుండిరి బుద్ను వారు జెంచి, “భిమువు 

ఛా ఇక్కడ గూరుచుండి ఏమి నం "పించుచున్నా*” రచనను 

స. ఫలాని విషయము మాటాడుచున్నాము అని భిత్వువులు 

చెప్ప గా, శాన “భితువులారా, వీరికి ఇప్పుడే కాదు, పూర్వముకూడ 
పరస్పర పీతి కలదు” అని పూర్వజన్నవృ త్వాంతము చెప్పెను. 
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అతత కథ 

పూరంము వారాణసిలో (బ్రహ్మదత్తుడు రాజము వేయుచుండ 

బోధినత్తుం ఊజాయన కమూత్యు ఉజాయెను. ఆరోజులలో నొకశునకము 

మంగళహా స్టిశాలకు బోయి, యేనుగు భుజింపగా [క్రింద రాలిన 
యన్న స్రముద్దలు తినుచుండెను తిండికై యచటికి బోనుచు శునకము 

మంగళవా స్టికి విణాసవాతేమై దానిదగ్గర నే భుజించు చుంజెను. ఒక 

దాని నొకటి విడువ లేకుండెను. కుక్క_్యయేనుగు తొండమును బట్టుకొని 
యిటు నటు నూగుచు [క్రీడించు చుండెను. ఒకనాడు గామోాణు డొకడు 

హా స్తిగోపకునకు మూల్యమిచ్చి, కుక్కను తన [గ్రామమునకు గొనె 
పోయును. కుక్క కానబడనందున ఏనుగు స్నానవాన భోజనములు 

మానుకొ నెను. ఈనంగతి రాజుకు చెలిసెను. ఆయన బోధినత్తుని 

బెలివించి, *పండితో త్తమా, ఏకారణమున మంగళహాస్తి యి 
ట్రున్నదో కనుగానుము” అనెను. ఆయన హస్తిశాలకు బోయి దాని 
విచారము గమనించి “శరీరమున రోగము లేదు. చేనితోనై న మతి 
కలిగి, విడిపోవుటచే ని ట్లయి యుండును” అని యూహించి, హాస్తి 
పాలకునితో “దీనికి చేనితోనైన మతి, విశ్యాసాదు లుండనా?” 
అనెను. ోచి త్తిము న్నామిో, దీనికి శునకముతో గాఢిన్నేహూ ముంజెను” 
అని వాడు చెప్పెను, “ఇప్పు డాకుక్క_ యెక్కడ నున్నది?” “ఒకా 

నొకడు డానిని గానిపోయినాగు.”” “అతని నివానము నీకు తెలియునా” 
అనా! 3 DE: లియుదు సామా” 

బోధినత్వుడు రాజనన్నిథికి బోయి “దేవా హస్తికి శరీరమున 
బాధ లేదు కాని కుక్కతో దీనికి మైత్రి. అది కనబడకుండుటచే 

భోజనము దూనుకొన్న దని తోదుచున్నది” అని యీగాధ పలికి 
నాడు 

తినదు కబళము పిండంబు, తాము "కాని, 

కాయమును స్నానవేశల కడగ నీదు, 

సతత సాంగత్యవశ మున శా్యానమునకు 

పాసస్సీకిని (పీతి యేర్పడె నంచు తోచు 

విని రాజు “పండి తోత్తవూ, ఇప్పు డేమి చేయవలను” అనెను. 
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“దేనా మంగళవా స్తికి నసహాయశునకము ఎవనియింట గానబడునో 
వానికి కిక అని భేరి వేయింపుడు” అని బోధినత్యుడు చెప్పను. రా 
జే చేయించెను. ఆప్రకటన విని శునకము గాన్నవురుముడు దానిని 
విడిచిసెటైను. శునకము వేగముగా వనుగునన్నిధికి జేరెను. వాసి 
దాసిని తొండముతో బట్టుకొని కుంభ న లము మ 'నెక్కించుకొసి, 

కన్నీరు విడిచి, దానిని [క్రిందికి దింపి అది భుజంచినపిమ్మట తాను 
భుజించెను, 

తిర్యద్టం? నుల యాశయమును/గాడ [గహింస గల డని బోధి 

నత్తుని రాజు విశేషముగా గారవిం చను. 

బుద్దుడు వాతో భితువులార్యా ఇప్పడే కాదో, ఫూర్వుజన్మములో గాడ వీరు 
పరస్పర పీతి కలవారు అని ఆర్యసత్యములను తెలిపి జూతకసారాంశమును వెలువ 

లిం+చను అప్పటి కుక్క ఇప్పటి ఉపాసకుడు; ఏనుగు ఇప్పటి వృద్దస్టవిరడు 

అమాత్యపండితుడు వ; 

28 నస్టివినాల జాతకము 

శాస్త జేతవనమున విహారము చేయచ్చు వర్తీయ భితువు లార్వుర కరోరవాణినిని 

యరమాన కథ 

ఆకాలమున వర్గీయభికును లారుగురు కలహించుచు, శాంతిపప్రియు 
ల నభియువులను కలవర పెట్టుచు, నిందించుచు, విసిగించుచు, దళ -- 

ఆ[కోశ-వ స్తువులను దూషించుచుండిరి. భియువులు భగవానునితో 
-ఈవిషయము చెప్పిరి. ఆరుగురు వర్షీయభికువులను పిలిపించి, భగ 
వాన్, “భికువులారా ఇది నిజమేనా?” అని యడిగాను. వారు 

నిజమే అని చెప్పగా భగవాన్ వారిని చీవాట్టు ఇట్టి “భికువులార్యా 
13 
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కరోరవాక్కు_లు పశువులకుకూడ రుచింపవు. పూర్వకాలమున ఒకా 

నాకసశువు తనను కరోరముగా బిలుచు వానికి వేయినాణాముల నష్టము 

కలిగించినది” అని పూర్వజన్నృకథధ చెప్పును" 

అతిత కధా 

పూరంము గాంధార దేశమున తకుశిలలో గాంధార రాజు రాజ్యము 

చేయుచుండగా బోధినత్ముడు గోవుకడుపున బుక్తైను, (బాహ్నూణు 

డొకడు బోధినత్యుడు వత్పముగా నున్నవుడే ఒకరికడ దవీణగా గొని 

నండినిశాల నామ ముంచను, కోడెదూడ నాతడు వఫృుతునివత 
“బంచుచు గంజి, అన్నము "పెట్టి పోవీించుచుండెను,. ఒకనాడు బోధి 

నత్త్వుడు తనలో “బాహ్య ణుడు (శ్రమపడి నన్ను పెంచినాడు, నావలె 
అ లాగ గల వృహభము జంబూడీపములో. లేదు. న్వబలము 
మూవి (బాహణునకు పోవణనమర్థ మైనధన మిచ్చిన నె ట్లుండునో” 

అనుకొని (బాహా ఇునితో “ హాహా కో _త్తమా, స్వ్రు వోయి 

గోనంపద కలిగిన ( వ్వ్సి కలిసికొని, నొవృహభము వంద సిండుబండ్లు 

లాగగలదు అని పంబెము వేయుమూ అని చెప్పెను. (చాహ్మాణుడు 
(గ్రేవ్వీకడకు బోయి Sr తెచ్చి “ఈనగరములో నెవరివృవభ 
ములు బలివ్వ మయినవి?” అని ప్రశ్న వేసెను. వారివి అని శ్రేష్టి చెప్పి, 
“నాబలీవర్లములతో నమానముగా లాగ గలిగినవి లేవు అని పలికెను, 
“నావృహభ ముక్క. కు నూరు నిండుబండ్లు లాగగలదు” అని [బాహా 

ఇమెడు పలుకగా (కెవ్టీ నవ్వి, “అట్టివృమభ మెచ్చట నున్నది?” అ చెను, 

“మాయింటనే,” “అ ట్లయిన పండము వేయుము,” 

“మంచిది. వేయినాణాముల పండెము,”” 

బాహ్నణుడు నూరుబండ్ల ఇసుకతో కంకర -రాలతో నింపి, ఒకదాని 

కొకటి ్రాటితో గట్టి, నందివిశాలుని స్నానము చేయించి, మానెడు 
పరివులతండులవములు "పెట్టి పుష్పమాలిక మెడలో వేసి ముదటిబండి 

త ట్టిలో తాను కూరుచుండి కొరడా చె కెత్తి కనీ ముద్దా, లాగు 

ముద్దా!” అని యదలించెను. “ఈతడు నన్ను నిప్కూ_రణముగా 

దూషించుచున్నాడు” అనుకొని బోధినత్తుుడు నాలుగు పాదములు 

_సంభములవలె నిశ్చలముగా నుంచెను, గేవ్వీ (చాహ్నాణునికడ వేయి 
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నాకాములు పుచ్చుకో” నను. ఆతు వృషభమును విడిచి, 

యింటికి బోయి. శోశకాభిభాతుడై పండుకొనెను. నందవిశాలుడు 
ఆయనకడకు వచ్చి, ష్ చావ్నాణో త్తమా, ని ద్రించుచున్నా వాిఅచెను, 

“వేయినాశాములు కోలుపోయిన వానికి నిద యెక్క.డిది?” అని 

యాత డ నెను, 

“ బాహ్నణో త్తమా, నేను సీయింట నున్న కాలమున భాండము 

పగుల గొట్రితినా? ఎవరినై న (త "క్క తినా? ఏ మయిన పాడు 

వేసితినా*” “లేదు నాయనా” “అ ట్రయిన న న్నేల దూషించిలివి? 

దోషము నీచే కాని నాది కాదు. పోయి శెండువేలు పందెము 
వేయుము, నన్ను నిందింపగూడ దని మాత్రము జ్ఞ స్తీ యుంచు 
కొనుము 

ఈమాటలు నిన్ని బాహ్నణుకు లేచి (శేస్టికడకు బోయి రెండువేలు 

పందెము పెను, వెనుకటి వలెనే బండ్లు నింపి, నందివిశాలుని అలంక 
రించి, మొదటిబండికి పూన్సి "తాను తొట్టిలో గూరుచుండి వృషభము 

వ్రు తట్టి, “లాగు, నాయన్తా లాగే “అని వోత్పహిం చెను, మీక 

యూఫులో బోధినత్యుడు బండ్రవరన లాగి, తుడిబండిని తొలిబండ్ 

"తావునకు 'జెర్చెను, గోసంపద గల గైేప్టి పండా మోడివోయి 

(బాహ్న్మణునకు రెండు వేలనాకౌము లిచ్చెను. అన్యులు గూడి బోధిసత్యు 

నికి భూరిదానము లిచ్చిరి. అవి యన్నియు (బూవ్నాణునకు ముక్తైను. 
ఈ విధముగా బోధినత్తుని మూలమున _్రాహ్మణునకు భూరిధనము 
లధభించెను, 

వల్లువాక్కు_లనే పల్క_వలయ నెపుడు 

_వాహ్మణు మనోజ్ఞ వాక్కు_లన్ భార మెంతొ 

అనడుహము లాగి సమకూన్చె ధనముకూడ. 

ఈ[పకారముగా శాస్త ధర్మోపదేళము చేసి జాతక సారాంశము. వెలుపరించెను, ఆ 
“కాలమున (బాహ్మణుడు ఇప్పటి ఆనందుడు; నందివిశాలుడు నేనే, 
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శాస్త జేతవనమున విహారము చేయన పుడు యమక పాతిహార్యమును గురించి చెప్పి 
నది. అది పదమూడవ నిపాతములో _ఒదేవారోహణముూతోపాటు నరభమిగ 

వరమాన కథ 

నమ్యక్ నంబుద్దుడు యమకృపాతిహార్యము చేసి, చేవలోకమున 
నుండి మహాపవారణ తరువాత నంకిన్ప నగ ర ద్యారమునదిగి, చాలమంది 

అనుయాయులతో జేతవనమున |ప్రవేశించినపిదప, ధర్ననభలో సమా 
విప్పు వైన భికున్రలు తధాగతుని గుూకధనము చేయుచు, “ఆయు 
ప్మంతులారా, తధాగతుడు అనమధురుడు తధాగతుడు కాడి లాగినట్టు 

మరియెవ్యరు లాగ లేరు. మిగిలిన ఆరుగురు శాన్తలు మేమే (ప్రాతి 
జబోరము చేయుదుము, మేమే (పాతిహార్యము చేయుదు మని ఒక్క 

(సాతిహార్యముకూడ చేయలేక పోయిరి. ఆహా! మనశా_స్త అనమధు 
రుడు” అనుచుండిరి, 

శాస్త్ర అరుగుజెంచి “భికువులారా, ఇచ్చట సమావిష్లులె ఏమి 

సంభావించుచున్నారు?ి అనెను. “భ నే మ జేమియును లేదు, ఈ 

(ప్రకారముగా తమ గుణగానము చెయుచున్నాము,” “భికువులార్మా 

ఇప్పుడు నేను లాగుచున్న బరువు ఎవరు లాగగలరు? పూరంజన్నమున 

నేను పశువుకడువున పుట్టి నప్పటికిని నాతో నమధురు తై నవారు ఎవ 
రును లభింపలేదు” అని శాస్త పూర్వజన్నకధ చెప్పినాడు, 

అతీత కద 

పూర్వము వారాణసిలో (బహ్మదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 
బోధినత్తుడు గొగర్భమున బు్యక్టైను, ఆతడు తరుణవత్సకముగా నున్న 
రోజులలోనే ఒకవృద్దయింట నివసించుచున్న యాతని యజమానులు 
వృద్ధురాలి కతనిని విక్ష్రయించికి, దూడ నామె బడ్డవ ల జుంచను, 
“అయ్యకా "కాళకము వయసు వచ్చి, అంజనవర్ల ము కలదై, (గామ 
గోగణములో గలిపి చరించుచు నీలనంపన్న మె యుండెను, బాలకులుూ 
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దానికొమ్ములు, చె చెవులు, కంరము పట్టుకొని (వేలాడుచు వీవుమీోద 

గూరుచుండ్ క్రీడించుచుందురు, అయ్వుకా కాళక మొకనా డొట్లు 
చింతించెను- “నాతల్లి బీదది. నన్ను తనబిడ్డవలె కష్టపడి పోవీం'చు 
చున్నది. ఈ వెదుర్లతి తప్పించుటకై. నేను 'భృతి నపిపాదించెదను.” 

నాటినుండి కోజెదూడ పనికొరకు తిరుగుచుండెను, 
ఒకనాడు సార్షవావాపు[తుడు 500 శకటములతో విషమతీర్టమునకు 

వచ్చెను. ఆతని వృహభములు శకటములను లాగ "లేకుం జను." అతడు 

500 జతల యెడ్లను యుగపరంపరగా కట్టించినను Gs 

ఆవలకు లాగలేదు, బోధినత్వు డో డా(గామగనోవులతో గలిసి తిర్ణ 

నమోాపమున నుంచెను, గ Ts గోశ కి చెరిగినబా డగు 

టచే గోగణములో నేచేని శేకట్రమును లాగగల చేసా యని వాని 

చెపు చూచి, అయా కాళకమును గాంచి తన కుపకరించు నని తలచి 

దీనియజమాను a రని గోపాలకుల నడిగి దీనిని నాశకటములకు 
బూని, వానిని దాటవేసిన పిదప వేతన మిత్యూ ననెను, “'దినియజ 
మాను లిక్క_డ లేరు, బండ ఢ్ర్లకు గట్టుకు” అని వారు చెప్పిరి, 

ముకు) ,- (కొడు వే వెసి లిసకొసిపోవ యక పంపగా, అయాం. కాళ 

కళ్ణాకము కదలలేదు. భృతి నాలక జక బోధిసత్తుదు కదల 

డని వదంతి, వర్తకుడు డానియఖివాయము ప స 

500 బండ్లను దాటవేయుదువేని ఒండికి రెండు చొప్పున వే యి కాళర్హా 

పణములు భృతి యిత్తునూ” అని పలికెను. అంతట బోధినత్యుడు 

స్వయముగా కద లను, వర్తకుని పకినారజనులు బోధినత్తుగని బండికి 

బూన్స్సిరి, వృషభ మొక్క_పట్టున బండి నానలకు జక్చాను, బ్రశ్తు 

కమముగా అన్ని బండ్లను తీరమునకు జర్చెను, 

సార్ధవాహావుత్రుడు 500 నాణెములు వేసిన నంచిని య 
మెడలో గట్టినాడు. “అన్నపకార మితడు భృతి సీయలేదు. ఇతసిసి 

కదలసీయను అని భోధిన సత్త్వోడు బండ్రవరునకు ముందు నిలిచెను, 
జను "ఆంత యత్ని ంచినను నృహభమును తొలగింప లేకపోయిరి, 

“తక్కు_వభృతి యిచ్చినా నని దీనికి తెలియును” అని సార్లవాహుము 
తలంచి వేయినాగాములు సంచిలో వేసీ *ఇదినో సీన ంపూర్లభృతి” 

అని దాని మెడలో గును, ఇట్లు సహన భాండికముత్ బోధినత్వుడు 
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తలిని జేరబోయును. “అయ్యకా -కాళకము మెడలో నిది యెమి?” అని [గామచాలకులు 

దానిని జేరబోయిరి. బోధినత్తుండు దూరమునుండియే వారిని బెదరించి 
పారదోలి తల్లి వద్దకు చేరను, 500 శకటములను డాటవేయుటచే 
కన్నుల ర క్షము 'గ్రమ్ముట తప్ప వృహభమునకు వేరుబడలిక లేదు. 

మెడలోని "నంచిలో "వేయినాహెములు చూచి వృద్ధురాలు ' “నాయనా, 
కిది యెట్లు లభించనోి” యని గోపాలదారకుల జూచి నంగతి విని 

“నాయనా, సీ (శేమవల్ల వచ్చిన న భృతితో నను జీపింపదలచితినా* 

వల నీ వింత శమపడినావు?” అది బోధిన నతని ఉప్టోదకముతో కడిగి 

ఒడలినిండ నూనె మర్దించి, న్ు సెట్టి, వందకు రము పుక్లైను. 

వృద్దురాలు జీవితాంతమున బోధిసత్పునితోగూడ యధాకమ్మం గతో. 

ఎపుడు భారము హాళ్చునో ఎచ్చశుచట 
అధ్య మగుచుండు కర్కశ మపుడు కము 

బండికిం గట్టు నాతేండు బరువులాగు. 

ఈ [(పకారము గా భగవానుడు ఆ ఖీతువులా ర్వా కృష్ణవృపభ మే ఆ బరువు మోసి 

నది ౨ అని జూతేకెసారాంశమును వెలవఠరించెను, ఆ కాలమున వృద్దురాలు ఇప్పటి 

ఉత్పలవర్ష్మ; ఆర్యక కాలక ము స్మ 

80 మునిక జాతకము 

స్ప జేతేవనమున విహారము చేయునపుడు ఒకానొక (పౌఢకుమాఠి యెడ ఆస క్తిసి 

న. చెప్పినది. అది పదమూడవ నిపాతమున యు దనారద కస్పప జాతకము 

(477) వచ్చును 

వీర్రయాన కథ 

బుద్దుడు ఆభికువుతో “ోభితూ, నీవు ఉద్రిక్షుడ వై నమాట నిజ 
మేనా?” అనెను, 
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భన నిజమే” 

“ఎందుచేత 

“భే (పౌఢకుమారియెడ లోభముచే.” 
బుద్ధుడు “భిక్షువ్లూ ఈ కుమారి నీ అనర్గమునకు హేతువ్రు, 

పూర్వజన్నమున కూడ సీను ఈమెను వివాహా మాడిననాడు (ప్రాణము 
లతో జై టబడి మహాజన సమూహామునకు ఎర అయితిపి” అని 
కన్న కథ చెప్పును, 

అతిత కధ 

పూరగము వారాణసిలో బహ దత్తుడు రాజ్యముచేయుచుండ 

బోధినత్తు డొక[గావుములో నొకరియింట గోన్రకడుపున బుట్టి మహో 

లోహితనామము' పొంజెను, వానితముడు అల్పలోహితుడు, ఆసోదర 

దంయమువలన నింటిలోని భార వవానాది కార్యములు చరవెకుచుండను, 

ఆ కుటుంవికి కూతురు కలదు, నగరవాసి యొకడు తన కుమారున కా 

కన్య నిమ్నని యడిగెను, పుతికావివాహ నమయమున వచ్చు నతిధుల 

విందుకై ముణిక యను సూకరమును అన్నము, గంజి పెట్టియించి వారు 

బలిపిరి, 

అల్పలోహితుడు చూచి “అన్నా, ఇంటికి వలయు బరువు లన్నియు 
మనము వహించుచున్నాము, మన (శ్రమకు (పతిఫలముగా పచ్చిక, 

యెండుగడ్డి వేయుచున్నారు, దీని కివి యేల లభించుచున్నవి?”” అనెను, 

సోదరు డిట్లు చెప్పెను “బాబా నీవు దీని భోజనమునుగూర్చి 
యీార్ష చెందకుము,. ఈ నూకరము మరణభోజనము చేయుచున్నది, 

వీరి కుమారికా వివాహాకాలమున వచ్చు నతిధుల కిది విందుభోజన 

మగును, అందులకే దీనిని బంవుచున్నాడు, కొలది దినములలో వా 

రిచ్చటికివత్తురు. పాదములుపట్టి సూకరమును వధించి, శరీరము నొలిచి, 
అతిధులకు సూపవ్యంజనము చేసినపుడు చూతువు గాని,” ఇ ట్లని 
జోధిసత్వ్వు డీగాధ పలిశెను* 

మునికూ బోనమునెడ నాశగొనక్కూ మతేడు 

తినున దంత మృతికి దాళీతీయు నదియె. 
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ఊల్లమున శాంతితో నీవు పొల్లె తినుము 
ఆనె చిర కాలమున కె చిహ్నం బె యగును. 

అతిధులు వచ్చినపుడు "పెండ్లి వారు ముణికను నంహారించి వివిధ 

ప్రకారములుగా వంటలు చేసిరి. బోధినత్యుడు తమ్మునితో “చాచా 
చూచితివా?” అనెను. “అన్నా, చూచితిని, ముణిక బాగుగా 

భుజించిన ఫలితమును. చానియాహారముకన్న మనయాహోర మే నూరు 
"రెట్లో వేయికెట్లో యు_త్తమము. తృణము గాని, గడ్డి గాని పొల్లు 
కాని మనయాహోరము వోని చేయదు, పైగా దీన్హాయు విచ్చును 
అని పలికెను. 

బుద్దుడు ధర్మో పదేళము చేని ఆర్యసత్యములను (పకాళింప జేసిన పిదప ఉత్కం 
రతు దైనభితువు (శోతాప్సి ఫలమున (పతిష్టితు డయ్యెను. శా_స్త జాతక సారాంశ 
మును వెలువరించెను ఆసమయమున మునిక నూకరము నేటి ఉత్క_రిత భిడ్వువ్రః 

తరుకాకుమారి యమా (పౌఢకుమారి, తు దలోహాతుడు ఆనందుడు; నమహోలోహిాతును. 

“నేనే, 

8! కులావక జాతకము 

శాస ఈగాథ జేతవనమున విహారించుచుండ గా వస్త్రము నడ్డము చేయకుండ నీరూ 

(ఆగు భితువునుగూలర్చి చెప్పినది. 

యరయాన కధ 

శాన _స్తికుండి క్రరున్ఫురు మిత్రులు, తరుణభిత్వువులు కొొనలజన పద 

మున సుఖముగా నినసించుటకు తగిన ఒకచోట బ్రస్థూనుసారముగా 

సివానము వేసిరి విముట సమ్యక్ _నంబుద్దుని దర్శించు కోరిక కలుగు 
టచే అచ్చటినుండి వారు బయలు వెడలి జేతననము.వెైవు పయనము 

చేసిరి. ఒకనికడ నీరు వడపోయు వనము కలదు. ₹ెండనవానికడ లేదు. 
ఇందుచే ఒకవ,నృఖండముతోచే వారు పని గడుపుకొనుచుండిరి. ఒక 
నాకు వారికి వవాదము కలిగినది. నృన్ర్ర మున్న యతడు వస్త్రము 
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లేనివానికి -ఈయక జలపాన సమయమున తానే వినియోగించు కొను 

చుండెను, శెండనయాతేడు దాహాతిశయముచే వసాచ్శాదనము 

లేకుండనే నీరు (తాగను. [క్రమముగా వారిరువురు జేతవనము చేరి 
బుద్ధునికి ప్రణామము చేసి కూరుచుండిరి. బుద్దుడు కుశల ప్రశ్న లడుగుచు 
శారు ఎచ్చటినుండి వచ్చుచున్నారు?” అని అడిగాను, 

“ఛే మేము కోనలజనపదమున ఒకానొక [గామమునుండి తను 
దర్శనార్గము వచ్చినాము. 

“మోరు మై(తిపూరంకముగా నచ్చితిరా?” 
వృన్ర్రము లేనిభియువు “భ నే ఈతడు మార్గమున నాతో వాదము 

"పెట్టుకోని వనము నా కీయలేదూ” అనెను. 
రెండనయతిడు “భ సే ఈతడు తెలిసియు న_స్తాచ్బాదనము. 

లేకుండ జీనములతోపాటు నీరు (కాగినాడు” అనెను. 
“భితూ, నీవు తెలిసియు జీవములతోనవహా సీరు (తాగినావట, నిజ 

చనా? 

“సజ మే భే ౨9 

న నా పూర్వకాలమున డేననగరమందు రాజము చేయుచు 
విబుథులు యుద్దమున పరాజితుల నమ్ముద్మప్ర చేశమునకు పరౌత్తుచు 
"మేము ఐశ్యర్యముకొరకు (వాణహోని చేయము, అనుకొని మహైళ్వర్య 

మును వదలుకొని గరుడపములపిల్ల లకు (ప్రాణదానము చేసి రధము 
లను ఆవిరి” అని శా స్త పూర్వజన్నకధ తెలిపెను, 

అతిత రధ 

పూర్వము వముగధ-రా జొకడు మగధ రాష్ట్ర[మునందలి ఆరాజగ్భవా 
నగరమును పాలించుచుండెను,. నక్కుడు పూర్వజన్న మున మగధ 
రాష్ట్రములోని మచలగామమున జన్మించిన క్షు మగధ రాజు త ద్రాజ్య 

పాలనము చేయుచున్న పుడు బోధినత్యుడు నామంతప్రభు.వై జనియిం 
చెను. నామకరణనమయమున నతనికి తెలిదండులు మభుకుమారు డని 
చేరు పెట్టిరి, పెరిగి పెద్దవా డయిన పిమ్మట సీతనిని లోకులు మఘ 
మాణవకు డని పిలుచుచుండిరి. సమాన పతిప_క్తి కల కుటుంబములోని 

14 
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కన్యను వాని కిచ్చి వివాహము చేసిరి. బోధినత్యుడు సిరిసంపదలతో 
తులదూగుచు, పంచవిధుల నాచరించుచు దయాళువు దాతయు నయి 

యుండెను, 

ఆ (గ్రామమున ముప్పదికుటుంబములవా రుండిది, ఒకనాడు (గామి 

బులు వ్యవహార ములు పరిష్కరించుకొనుచు (గామమభ్యమున నుండిరి, 

ధూళి మొదలగు నవి లేకుండ శుభ్రపరచి బోధినత్తుడు నిలుచున్న 
(పచేశమును ఒకడు వచ్చి యా[క్రమించెను, ఆయన యింకొకతావు 
శుభఛభముచేయగా వేరొకడు వచ్చి యాక్రమించెను. ఈ విధముగా 
బోధినత్త్వు 'జెల్లరకును శుభ ప చేశములు సమకూర్చెను. 

ఒకసారి బోధినత్యుడు మండపము నిర్మించెను కొంత కాలమునకు 
దానిని బడగాటి ఉదకుంభ పలకయు క్త మగు శాలను నిర్శించెను, 

బాోధినత్తుంసి వాటు (గామవాసులు ఉదయముననే తేచి, నత్కార్నలు 

చేయుచు చురకత్తులు గండ గొడ్డళ్ళు కర్రలు పట్టుకొని బయలుదేరి 

కర్రలతో చతుప్పధములలోసి రాళ్ళను తొలగదోయుచుందురు, 
బండిచక్రములకు రాచుకొనుచెట్లను ఇదించుచు, గుంట మెట్టలు 

నవుము చేయుచుందురు, వంతెనలు కట్టుచు, చెరువులు (తవ్వుచు 

ఏశాంతిశాలలు నిర్భించుచుందురు వారు బోధినత్తుని యుప దేశము 
ననుసరించి దయాళువులై, తమవిధులు నిర్వ_ర్రించుచుందురు. 

ఆ గ్రామాధికారి యి ట్రనుకొనెను. “నే నీగ్రామవానులకు సుర 

విక్రయించియు, సురాపానవుత్తుఖై_ వారు చేయునకృత్యములకు దండ 

నము విధించియు, బహువిధముల ధనము సంవాదించుచుంటిని. ఇస్వు 

ఉ_బావ్నణయువకుడు వారిచే ధర్శకార్యములు చేయించుచున్నాడు. 
పనిని శికంపవలెను,” ఇట్లు తలబోసి అతడు రాజుకడ శేగి “దేవ్యా, 

-వోరులగుంవు విజృంభించి (గామము దోచుకొనుచు వివిధాపరాధ 
ములు చేయుచున్నది.” అని విన్నవించెను. రాజు విని “నీవు పోయి 

వారిని పట్టి తెమ్ము" అని యాన తిచ్చెను (గ్రామాధికారి పోయి ఆ 
ముప్పదుగురు (గానువాసులను బట్టుకొని "నేరము మోపి,  రాజుకడకు 

గొనివచ్చెను. విచారణ చేయకయ రాజు వారిని వనుగుకాళ్ళ క్రింద 
“వేయు మని మరణదండన విధించెను, బోధినత్తుడు వారలతో మో 
వుధథులు విన్గురింప వలదని చెప్పెను. వారిని |త్రోొక్కి_ంచుటశై_ వనుగను 
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దీసికొని వచ్చిరి. మావటివాండు ఎంత (పేశేచినను వారిదరికి వనుగు 
పోవలేదు. అనంతరము క్రమ(క్రమముగా కొన్ని యేనుగులను దీసికొని 
వచ్చిరి. అవియును వారిని తొక్కలేదు. రాజు గమనించి వారలకడ 
మూలిక లున్న వని యూహించి వారిని బాగసగా కోధింపు డని పరి 

జనుల కాన తిచ్చెను. వారు వెదకి వమియు కాన రాలే దని రాజుతో 
చెప్పిరి, మూలిక లేకున్న ముంత ముచ్చరించు -శవరా కనుగాను డని 

రాజు మరల నాన తిచ్చెను. వారు పోయి అడుగగా బోధినత్వుడు 
మంత్ర మున్న ద నెను. పరిచారకులు పోయి మంత మున్న దని చెప్పిరి. 

అప్పుడు రాజు వారి నెల్ల రను రప్పించి, మో మంత్ర మేమి అని యడి 

గను. బోధినత్యుడు -డేవ్రా, జీవపాంన చేయకుండుట, అనుచితముగా: 

పవ ర్హింపకుండుట, అనృత మాడ కుండుట తప్ప వేరుగా మంత 

మేదియు లేదు. మేము సురాపానము చేయము, ఎవ్వరిని "ద్వేపీ.0పము. 

దయతో (పవి రింతుము, చెచునులు ఆబ (తోవలు బాగుచేసి జనోప 

యు_కృముగా వి శాంతిగ్భహాములను "సెర్మింతుము. ఇదయీ మా 

మంత్రము, ఇదియే మాకు రత, ఇదియు మా శక్త అని వివరించెను. 
రా జది విని పరమానందభరితుడై కొండెగా డయిన (గామాధి 

కారి ధన మంతయు వారల కిచ్చి, వానిని వారికి బానినను "జేసెను. 

రాజు ఏనుగును మొఖాసా [గ్రామమునుగూడ నిచ్చెను. వారు చిత్త 

శుద్ధితో పనులు చేయుచు వడ్రంగిని రప్పించి. చతుప్పధమున పెద్ద 
భవనము కట్టించిరి (స్రీ వాంఛ లేకుందుటచే వారు 'చేయుసుకృత్యే 
ములలో స్రీలకు భాగ మోాయలేదు. 

ఆరోజులలో బోధినత్తు చి యింట నురీల్క విచారశీల, అనంద 

కులీన అను నలుగురు కీ, లుండిరి. వీరితో సుకీల వ|డంగితో రహా 

న్లముగా గృహానిర్నాణములో (ప్రధానురాలిని జేయు మని కోరను. 
అత డంగీకరించి, తొలుత (వాసాద శృంగమునకు ఢపయు క్త మగు 

శకుపష్క_దారువును శిఖరముగా జెక్కి. దానికి వన్రాము చుట్టి మూల 
నుంచెను. గృహసిర్యాణమున *శిఖరారోవణ ముహూర్తము వచ్చి 

నంతనే రభకారుడు *యజమానులారా, మనము చేయనలసినపసి 

ఒకటి యున్నది” అనెను. “వ మది?” “గృహమునకు శిఖరము కావ 

“లను.” ోనంపాదింపుము.” “ఇందులకు పచ్చిక ర పసికి రా దుః 
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కొంతకాలము[కిందట వేసిన శిఖరము కావలెను.” “ఇస్సు జేవిం 

చేయనగును “అట్టిది యెవరికడనైైన విక్రయమున కున్న చేమోా 
కనునగానుడు.”” జు. (ప్రయత్నింపగా సుతీలయింట అట్టిది దొర కన్ను 

ఎంతధన మైన ఇత్తు మన్నను దాని నామె విక్రయింపలేదు. తుద 

“కామె “విాసుకృతములో భాగ మిచ్చినయెడల దీని నూరక మో 

శిత్తు” ననెను, “ స్ర్రీలను సుకృత భాగినులము చేయుము” అని 

యజమాను లనిరి. అప్పుడు ప. ““యజవమానులారా, 
అ ట్స నెద చే? SrA. (గ్ర్రీల కచ్చటను బహిప్కా్లాా 

రము లేదు. శృంగమును పరిగ్రహీంపుడు మనపని. ర వేరును 

అని చెప్పును 

వా రంగీకరించి, శృంగమును స్వెకరించి గృహనిర్నాణము పూర్తి 
చేసిరి. అచ్చట ఫలకము స్తాపించి, ఉదకకుంభము ల్రుంచి నిరతాన్న 
[ప్రదానము కాపించుచుండిరి, భవనముచుట్టును, నద్యారావరణకుడ్య 

విధానము నెరవ్హి అంగణమున నిసుక చ్తీరి. ఆవరణ బహూ రార మున 

ఆతాడిముక్క_లు నెలకొల్పిరి. 

విచారలీల ఆరామము నిర్జించెను. అచ్చట అన్ని విధముల ఫల 

వృక్షములు కలవు. అయిదురకముల తావమురలు కల సరస్సు (త్రవ్యం 

చను. కులీన వస త్కా_ర్యము చేయ లేదు. వితృసేవయు వృద్ధజన 
“సేవయు, సత్య వాక పరిపాలన మ్య పరువవాక్యపరివారణము, అపవాద 

ప కార్చణ్యవర్జ నము అను నేడు విధముల నియవుములను 

బోధనలు తుడు పాటించుచుండెను, 

వితరయరలకు సేవ చేయుచు, "పెద్దవారి 

నాదరించి మృదు(పియ మాడుయండి, 

ఒరుల నిందింపకుండి మత్సరము లేక 

యుండు న(కోధనుని, సత్యనూ_క్రియతుని 

ముప్పదియు మూడు నౌ లోకముల విబుధులం 
సజ్ఞనుం డని యందురు 'సంతసమున, 

బోధిసత్యుడు చేవాము చాలించి చేవలోకమున సక్కు_కై 
స్రశ్లును, ఆయనమితులుకూడ చేవలోకమునశకే పోయిరి, సురలు 
కూడ నచటనే యుండిరి. పరభో_క్షవ్వ మగునీలోకమున మన కేమి 
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(య మున్నది? అని సక్కు_డు పలికెను, సురలు డిన్వసురాపానమున 
(ప్రవత్తులై. యుండ సక్కు_డు పాదములు పట్టి వారిని సినేరు పర్వత 
(పాంతమునకు వినర్శివె చెను. ేవలోకము మొదలుకొని వారు పడి 
పోయిన (ప్రాంతమువరకు అనురలోక మని వేరు నచ్చెను, డజేవతల 

మ నాకతరువు జస్నించి పు. జ్వ 

ముతో నుండి, “కిమ్యూరపాటలోొ  మనుపేర నొప్పెను. ఈతరువున 
బుట్టినపు ప శ ౩ కాగల దని వారు 
గహీంచి * “ఈవృద్ధనక్కు_డు మనలను సురాపానమత్తులను జేసి మన 
నగర మా[కమించి మనల సీయగాధమున (టొ సినోడూ బయలు 

డేరుడు, యుద్ధయున నతనిని జయించి మరల వునలోకము వేకు 

దవ తని యుద్ద్భ్ఫొ'వించి, చీమలు _న్హంభముడై కి (బాకునట్లు సినేరు 
న న నెక్క_సాగిరి, 

అసురులు విజృంభించి రని విని వారితో యుద్దము చేయుటకై. 
అగాధములోసికి బోయి, పరాజితుడై నూట యేఒడి క్రోశముల పరి 

మాణము కల జయ్మదధమున జా. తాతే పర ర్వతేశిఇ రమునకు సక్కు_ణు 

బరు గ_త్తను, 

పోయిపోయి ఆయనరథము శాల్మలీవనమున బవేశించను ర 

మార్లములో వృతుములు నలిగి అగాధమున బడివోవుచుంజెను. గరుడ 

శాబకము లగాధములో బడుచు విలాపథంనులు చేసను. నక్కు_డు 

సూతునితో *వూతలీ! ఈధ్వసి యెమి? ఎంత హృదయవిదారక ముగా 

వినవచ్చుచున్నది!” అనెను. “దవా తమరధగమనమున వృతములు 

నలిగిపోవుచుండ గరుడ శాబకములు భయాతిశేకముచే నా[కోశించు 

చున్నవి” అని చెప్పెను, “మాతలి, నావలన వానికి బాధ కలుగరాదు, 
రాజ్యముక్రై జీవహింన చేయరాదు. వాసిని రశ్నీంచుట.కై. అసురులకు 

న్మాపాణముల నొనగెదను. రధము వురల్పుముూ అనుచు సక్కు టె 
గాధ పలిశెను, 

సింబలివనమ్ములోని పత్నీ వజంబు 

రధజపుటలుగుల నుండి 'సంరకు,ణంబు 

నందన్వి మ్మసురాలికి నసువు లిచ్చి 

నారము; కోలాయ పతులనప్టి వలదు. 
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మాతలి రధమును తిప్పి యింకొకమార్లమున బేవలోకమునక 
'జేర్చెను. రధిపరిక్రమణము గాంచిన తొడనే సక్కు లితర లోకముల 
నుండి వచ్చుచున్నా రని అసువులు విలపించి “బల మభివృద్ద్ధి యగుట 

చేతినే నక్కు_డు రధిపరిక్రమాము చేసెనో అనుకొని _పాాణభయు 
మున వణకుచు అసురలోకము చేరుకొన పరుగెత్తిరి 

సక్కు_. డట్లు డేనలోకమున (బవేశించి నిజజేనతాగణముతోడన్తు, 
(బవ్నాలోక సురగణములతోడను గూడి, నగరమధ్యమున నివసించెను. 
అప్పుకు భూమిని జీల్పుకొని జయ ప్రానాదము నహాన్రక్రోశములవరకు 
బయలు వెడఇను. జయసనమయమున లభించుటచే డాని కాపేళు 

వచ్చాను, దానింగూార్సి యాగాధ చెప్పబడినది 

అసురులనలన మరల బాధ కలుగకుండ సక్కు_డు పంచప దేశమూ 

లలో రతుకభ_ులను సనియోగించెను. అట్లు సక్కు_డు రతక్సతుడై. 

అవు_ర్త్వలోకసౌఖ్యము నొందుచుండ, సుశీల బేహము చాలించి, 
నక్కు_ని భార్యగా జస్నించెను, ఆమె శృంగదానము చేసినందులకు 

ఫలితముగా పంచశత [క్రోశోన్నత మై దివ్వముణిపి రాజిత మైన సుశీల 

నావుక |పాసాదము ఆమెకొర కుద్భూత మయ్యెను. అందు ధనళ 

రమృ్యవితానము క్రింద సింహాసనముపై నక్కు_దు చేనరాజుగా చేవ 
మాసిన పాలనము వేయుచుంచెైను, 

విమ్నుట విచారశీల కాలము వేసి నక్కునిడాసిమయై జన్నించను. 
ఆశరామనీర్నాణ ఫలితముగా నామె విచారకీలా లతాననరాజి యను 
నారావమ ముద్భవిం చెను. మరణానంతరము ఆనంద సక్కు_నగిణాసిగా 

పుట్టినది. తటాకఖననఫలముగా నామెక అనందతటాక ముద్భవించి 

నది. పుణ్యము చేయనందున కులిన ననకందరమున బకయొ సున్లును, 
“కులీవజాడ తెలియదు. ఆమె యొక్క_డ జన్నించనో” యని 

నక్కు_శు యోజించి తుద కామె నివానము (గహించి, అచ్చటికి 

బాయి ఆమెను చూచి తనవెంట డేవలోకమునకు గొనిపోయి రను 

మగుదేవనగరమునుు సుశీల్యాపాసాదమును,  వివారశిలాలతావన 
రాజిని ఆనందతటాకమును జూపి, “ఏ రందరును పూరంజను పలాను 

రూపముగా నాకు పరిచారిక లయినారు. సీన్లు సుకృతము చేయకుండు 
టే జంతులోకనులో జన్నించినావు. బ్రకనైనను విధుల ననునరిం 
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పుము” అని బోధించెను. ఇ ట్లామెతో మధురవాక్నములు పలికి, 
పంచవిధుల నుపచేశించి నిజనివానమున విడిచిపెళ్లైను, అప్పటినుండి 
యామె విధులు నిర్భ_ర్హించు చుండెను, 

కొంతకాలమునకు నక్క డామెను (బక మును పరిక్ష్సింప గోరి 

మత్స్యరూపమున నామెయొదుట బడియుండెను. వేప చచ్చిన దను 

(భమచే బకము దానిని ముక్కున గరచుకొచాను, ఇంతలో చేప తో 
కాడింపగా, ఏమి! చేప (ఇదికి యున్న'ే! అని దానిని ఏడిచిపెళ్తైను, 
“ములు మేలు! సీవు విధులు చక్కగా నిర్య_ర్హించుచున్నావు!” ఆని 

సనక్కు_ డటనుండి వెడలిపోయెను, 

అనంతరము కులీన వారాణసిలో కుంభకారుని కూతురుగా పుశ్లును, 
ఆమె యే మయ్యెనో యని నక్కు_శు యోజించి తుద కామె జన 
సానము దెలిసి కొని,. వృద్ధ వేషము దాల్చి, బండిలో బంగరుగుమ్మడి 
కాయల నుంచి, ఈ కూపాూాండములు కొనుడు, ఈ కూవూాండవములు 

కొనుకు” అనుచు (గామవమధ్యనున గసూకరుచుంజెను, జనులు వచ్చి 

కొొనగోరిరి. పంచవిధు లాచవెంచువారికే వికయింతును. మో రావిథులు 

నిర్వ_ర్తించుచున్నారా*” అని వృద్దు డడిగిను. “సీ విధుశేవో మాకు 
తెలియవు, గుమ్చుడికాయ లమ్ముము అని వా రడిగికి, “నాకు [క్రయ 

ధన మక్క_రలేదు. విధులు సర్వ _క్రించువారి కరారకే యిత్తును, 

అన్నుల కీయను” అని యత డనెను, ఏ జెవడో పరిహానకు డని 
యెవరితోవను వారు పోయిరి, 

కులీన విని కూప్మూండములు తనకొరశే నచ్చిన వని (గ్రహించి 
వృద్దునియొద్దకు జోవగా నాతదు “అమ్మా, విధులు సెర్వ_ర్రించు 

చున్నావా?” అని యడిగెను. “అవును, ఆచరించుచున్నాను” అని 

యామె పలుక, నీ కొరశే వీనిని జెచ్చితినొ అని కరూప్మాండములతో 
గాడ బండిని కులీనయింటకడ విడిచిపోయెను. 

కులీన పంచవిభుల నాచరించుచు మరణానంతరము వేవచి_ల్తీయు 
డను నసురరాజ పు(తికయి జన్మించెను, పెరిగి పెద్ద దయి మహో 

సౌందర్యవతి యైన యా ముకు సయంవరార్లము తండి రాజకుమారు 

లను బిలిపించెను. ఇంతలో నక్కు_ డాన్నార్త విని అసురకువూర వేషము 

భరించి నయంవరణ సమయమున కచ్చటి కరిగాను, 
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అలంకృత మైన కులీనను తండ్రి నభాభవనములోనికి గొనివచ్చి 
“అమ్మా, వీకిలో నీకు నచ్చినవానిని వరింపును అని పలికెను, 

ఆమె నలుదిక్కులు కలయ చూచి కృకంో నక్కు_ని గాంచి పూరం 

జన్మవ్రీతిచే (పేకితయె నరించను. సక్కు_. డామెను దేవన గరమునకే 
గాని చని రెండున్న రకోటుల దాసీజనమునకు _పధానురాలిని జేసెను. 
మరణానంతర మతడు యథా కమ్ముం గతో, 

శండు పురము అభేద్య మె యుండ కలవు 

నడుము గా నెదుసంర క్షణమయులు రాజ 
గరుడు కుంఫాండ నాగ, యమ వజంబు, 

బుద్దుడు భరో పదేశము చేని భిక్యూ నూర కాలము దేవరాజ్య పళి పాలన చేసి యు 

విబుధులు ఈవినముగా తేమపాణములను పఠెత్యజించ్కి జీవహింస మానిలి. నీవు, 

కల్య్యాణకర .మెనకాసనమున (పముజితుడ వయ్యు వస్తాాచ్యాదనము లేక జీవకోటి 

సహితము గా నీరు [తాగినావురా = అని ఆభితువును చీవాట్లు పెట్టి జాతకసారాంశము 

"వెలువఠించినాడు,. ఆకాలమున మాతలి అనుపేరు గలసారధి ఇప్పటి ఆనందుడు; 

శ కడు నన 
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బుద్దుడు జేతవనమున విహారము చేయసమయమున ఎక్కువ సామ్యగులను పెట్టుకొను 
ఫికుకోని గహార్చి చెప్పినది, 

యరయాన కథో 

బుద్దుడు ఆభికువుతో “ఏకు నిజముగా చాలసావమూను లున్న వా?” 
అనెను, 

“చిత్తము, భ చ్చే” 

“వల సీవు బహుభాండికుడ వయినావు?” 
ఈమాటలకే ఆభికును కోపించి కటుబటలు విడిచి, “ఈవిధముగా 

విచరింతును” అని బుద్ధుని నమక్షముననే నన్న డయి నిలిచెను. 
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అప్పుడు అచిటివారు చీచీ యనిరి. అతడు పయౌత్తి పోయి, 
నము విడిచెను.  ధర్మినభలోని భికువులు “పెకు బుద్ధుని సమయము 
క యిట్లు చేయునాీ” అని వాసిని నిందించిరి. 

బుద్దుడు వచ్చి ోభికుపులారా, కూరుచుండి యేమి భావించు 
చున్నారు?” అనెను 

“భధ నే ఆభిరువు తిమయెదుబనే, చతుర్విధ లు స్పధ్యముననే 

అజ్ఞా భయములు విడచి పల్లెటూరి విల్లలవలె వివస్తుడై సిలిచ్చి 

లోకులు సిండించిన వచప నృవాన్నుడె బుద్ధకాసనమునుం ఏ (భమ డైన 

మ. సిందించు చున్నాము. స్త 

“ఫిమువులారా, "కేవల మిప+కే కాదు, పూర్యముకూడ లజ్జా 

భయములు తేక తాననరూప సు నాభిక్సును జారవిడిచివాడు. 

రత్నిలాభముచె చేత నిరాశ? చెందవలసి వచ్చెను” అని శాస్త 

ర్వజన్న కథ చెప్పును, 

స్ 

ర 
ఆఅడత కధ 

చ. (వఫవుకల్పములోే జక జం వులు సింహా 

మును, చెపలు SMT ములు సువర్షహంసను రాజుగా 

నెన్నుకొన్నవి, సువర్హ పాంసకు చక్కని వంతము స. ఆమె అడిగిన 

డెల్ల తండి యిళ్సుచుండ ను ఆకు తనక ఊత నవానిని భర్తగా 

పడయగోకను. వాంసరాజ పంపంతముత పత్సుల నన్నిటిని నమా 

వేశపర చాను. నానానిధ కెకుంతములు-.._వహాంసలు మవముయూరములుూ 

ముద లగునని వచ్చి. విశాల వాసాణముమై. నవహావేళ న. 

“నాబడ్డ తెనచి తృిము వచ్చిన మ. పం నో "” అసి వాంన-రాజు 

నపుతికను వెలువనంపెను ఆమే బకీనంఘమును ఎరకికీలించి, మణి 
గణవర ర గీవము, wl (_తప్పుచ్చా ము కల మరహూారమును ఏలాకించి, ఇతడు 

న యిపగాక అగు లు సకంంతెములు నెవులీకజకు బోయి. 

““వితిమా, ఈ రాజపు తిక పిన్ను వరించినడి” అని ఎలికినవి 

వముయూరము నంతోపూజతిశియముచే “*నేటివరకను మోయ నా 
బలము మూడ తేదు” అసి జచిత్యిము ఏడిచి, కెక్క_లు విప్పి, మహో 

పక్నీసంఘమునడుము నాట్యము చేయాూాగెను ఆసమయమున నెమలి 

ts 
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బయట బడెను, 

హంనరాజు సిగ్గుపడి “వతనికి లోపల వినయము కాసి బహిరంగ 

ముగా జొచిత్వము కాని లేదు. సిగ్గుమాలిన వీనికి నాకుమారిక 
సీయను” అని పటీసనంభఘము నెదుట నీగాధ పలికను 

స్వరము హృదయంగమమ్ము, పృష్ట మ్మొ రమ్య 

మిరుచెసల పఠముల్ బారెడేసి కలవు. 

గళము మణీగణవర్షంబు కాని నీవు 

నాట్య మాడుటచే నీయ నాదుహితను. 

ఆపశీనంభుము నెదుటనే వాంనరాజు తన భాగినేయు డగు వాంన 
పోతకమునకు తనపు తిక నిచ్చెను. హంనపుతిక తనకు లభింపకవోవుటచే 

మయూర మచటినుండి సిగ్గున లేచి పలాయనము చేసెను. హాంన 

"రాజుకూడ నిజనివాసమునకు జ నెను, 

బుద్దుడు ధర్మో పదేశము చేస్తి జూతకసారాంశళమును వెలువరించెను. అప్పటి 

మయూరము ఇప్పటి బహుభాండాలి ఫితువు; హంసరాజా నేనే. 
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శాస్త కపెలవస్తు సమీపమున న్య(గోథా రామమున ఊన్న సమయమున థూ ర్వకలహా 

మును గూర్చి చెప్పినది. ఆకథ కణాల జాతకమున (586) వచ్చును. 

వరయాన కథ 

అఆనమయమున బుద్దుడు జాతులను చిలివించి *వుహోరాజులారా, 

జాతులు పరస్పరము కలహించుట ఉచితము కాదు. పూరంకాలమున 

పశుపమోదుల గర్భముల బుట్టి ప్రాణు లొకభావముతోచే ప్రవర్తిం 
చుటచే శెతునవులను జయించిరి. వివాదము కలిగినప్పుడు మహోవినా 
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శమము పొందిరి” ఆని, జ్ఞాతిరాజులు -వేడినవిదస బుద్దుడు పూర్వజన్మ 

కథ చెప్పినాడు. 

అతిత కథ 

SE వా-గాణాంసిలో (బహ్మ్నదత్తుడు రాజుగా నుండగా బోధి 

నత్వుడు తి _త్తిరివిట్ట యయి, వేలకొలది తి _త్తిరిపిట్టలు పరి వేన్టించి యుండ, 

అరణ్యమున న నపతతుతూ "చను. ఆరోజులలో” పిట్టలను పట్టువా డచ్చ 

టికి వచ్చి, ఆపిట్టకూాతె ననుకరించి, పిట్టలు న డగనొ వల యైన 

జ్. (తాళి ప అన్ని టి నాక్క.చో జేర్చి, గంపలో నింపి, అమ్మి 

జీవించు-దుం సను 

ఒకనాడు బోధినత్యుడు పతులతో ని ట్లనెను “ఈ వట్టలవాడు 
వమునజ్ఞాచుల నచేకుల నాశము చేయుచున్నాడు నా కొకయుహాయము 

తోచునున్నద పేషు మనలను నిక పట్టుకొన లేడు. పీకు మూపయి 
వల వేయగనే, జూలరం(ధములలో అ సెట్టి, ఒక్కమారుగా వల 

యుత్తుకొసి, ఇచ్చవచ్చినచోటి శెనరిపోయి, కంటకముల పొడమోద 

విశువవ లెను మన వుప్పు డెయానందులనుండి తెప్పించుకొని యెగిరి 

పోవుదము *”” అండరును మంచి దని యంగీకరించికి. 
మరునాణ తెిముమై జాలము పడినపుడు పిట్టలు బోధినత్వుని యుప 

దేశ పకారముగా వల యెత్తుకొని, ముంఢడ్రవాద_పై (వాలీ [కిందనుండి 

తెవ్పించుకొసి పోయినవి వ్యాధుడు పొదవూదనుండె వలను తప్పించి 

లాగునప్పటిక నాయం౧కాల మయ్యును, వాడు కిక్షహ స్టములతో వెడలి 

ET 

మమనాడును, తెరువాతరోజులలోను పము లశ్లు చేసినవి. సాయం 

నమయమువరకును వల or నదలించుకొనుచు. వేట 

కాడు రి క్షహా స్తములతా క సింటికి మరలిపోవుచుండను, వానిభార్య 

అ వించి “నానాటికి సీను వట్టిచేతులతో నింటికి వచ్చుచున్నావు. నీవు 
పోషింపవలసిన యింకొక తా వున్న దని తో చుచున్న” దచెను. 

“థదురాల్యో కంరకోొక Ws లేదు. ఆతి _త్తిరి విట్లలు 

నంఘముగా చరించు చున్న వి. నేను వల వేయగానే ఒకనారిగా అన్నియు 

చాగిరిపోయి ముండ్ల పాదమిాద వలను వశుచుచున్న వి కాసి మెల్ల కాల 
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నుని సంఘీభానముతో నుండ లేవు. సీను ఏిజారింపవద్దు. వివాదము 

పుట్టినప్పుడు వానిని బుట్టలో బెట్టవచ్చును. అప్పుడు నీ ముఖమున 
హోన మంకురించును” అని వా టిగాధ పలికెను 

పశు లెల్ల నొాశేయఖి పాయమునను 

ఎగురదన్నుక వలతోడ "నేగుచున్న, 
వయిన 'నెప్పుడొ నాపళ వముగుట నిజము--- 

వానిలోన వివాదంబు వల్సిలునెడ,. 

తరువాత కొలదిరోజులకే ఒకతి _త్తిరిపిట్ట ఆహారభూమివిరాద స్రాలుచు 

పొరపాటున వేరాక తి త్పిరతలమిాద (తఊొక్క_నది. ఎవకు నానిరను 

(తొక్కి.నారు*” అని అవిట్ట కోపముతో ననెను. “నేను ప్రమాద 
వశమున [తొక్కి్ననాను. కోపము వలదు అని మొదటి తి తికి పలిశెను. 
అయినను చండవచానసి కోపము తగ్గలేదు. మాటలు పెరిగి ఆవి పదర 

స్పరము “నీవే వల యె_త్తినా వనుకొందును” అని కీాఖ్లిను చేసుకొన్న వి. 
బోధినత్తుడు తనతో “*“కలహించువారివలన భ (దము లేదు. ఇక నివి 

వల మెత్తుకాలము గడచినది. మహాోవినాశము _ప్రా_ప్టింపనున్న ది. 

వ్యాధున కవకాశము లభించును, ఇక చే నిక్క_శ నుండాజాలను” అని 

నిజపరివారమును దీసికొని, స్థానాంతిరమునకు జ నెను 

అనంతరము కొలదిదినములలో వ్యాభుకు నచ్చి, తి ఫల్పిరకూతి నను 

కరించి, అవి గుమిగూడినంత నే వానిపై నల ఏసిరపె.ను అప్పు డొక 

తి త్తిరిపిట్ట్ల “నీ వొక్క_డవే వల యొత్తునవుడు నెత్తివిాది రోమములు 
రాలీన వట ఇప్పు 'డజెత్తు” మనను నీవు జాలము నెత్శునప్పుణు సై 

శెక్క_లలోని యీూకలు రాలిన వట, ఇప్పు ఎత్తు ముసి "పెరొకవిట్ట 

యనెను. 

ఈవిధముగా నీ వెత్తుము, నీ వెత్తుము అని అవి వివావపడుచుండగా 
వ్యాధుడు జాలము పట్టి లాగి, అన్నిటి నొకచో జేర్చి బుట్టలో వ 

భార్యముఖమున హోన మంకురించునట్టు లింటికి జేరెను, 

“మహారాజులా ర్యా జ్ఞాతులలో కలహా ముచితముకాదు. కలవాము వినాశకారణ 

మగును అని చెప్పి బుద్దుడు ధర్మోప దేశము చేసి జూతకసారాంశము "వెలువళిం 

ఇను. అప్పటి మూర్త మైనతిత్తిలిపిట్ట ఇప్పటి దేవదత్తుడు వివేకము కలపిట్ట నేనే 
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బుద్దుడు జేతవనమున విహారము చేయుచుండగా వూర్యభార్యె లోభము కలవానిని 

గహార్చి చెప్పినది. 

లభరయాశ కద 

అప్పుడు బుద్లు డాభిమువుతో “నివ్వ, సీను ఉక్క_ంనితుడ వగుట 

నిజమేనా?” అ నెను, 

“భగవన్, సత్యమే,” 

“ఏల నీవు ఉత్క_ంరితుడ వయినావుి” 
“భగవన్ , నాపూర్వ్య భార్య చేతులలో వ మాధుర్య మున్నది. దానిని 

ఏడువజూల క. క 

“ధియా, ఈసీ సీ క్ర నర్హదాయిస్తి సు స ర్వజన్ముమున కూడ నీ 

పను మూలమున చచ్చుటకు సిద్ధమై నన్ను శరణు జొచ్చుటచే (+ (బతికి 

తివి” అని బుద్దుడు పూర్వజనగొథ చెప్పినాడు 

అతిత రధి 

పూరంము వారాణసిలో మ. య. చేయుచుండగా 

బోధినత్తు ణు ఆయన సురోహితు  డ తను ఆరొీజులలో కొందరు 

పలవాం[తు నదిలో వల వేసిరి మహోమత్స్యె ముకటి తనభార త్రో 

శ్రీడించుచు వచ్చెను. వల వాననపట్టి ఆనుచేప తిప్పించుకొనిపోయెను 
కామముచే కన్ను గానని మగచేప ర శ బేోయిను అది 

వలలో పడినట్లు కె వరులు గ్రహించి, నల మొ se అను పట్టుకొని 

ఇసుకదిబ్బమిదికి 'వినరి వేసిరి. “దీనిని నిపష్తులమోావ కాల్సి యిచ్చటనే 
తిందముూు అని వారు సిప్పా మాపి శూలము. అచు టు. యత్సొంచు 

చుండిరి. “అగ్ని తాపమునకు గాని కూలవేధకు గాని దుఃఖంపను, 

ఇంకొకచేపవంట బోయియుందు నని సాభ"ర్వ్య అసుఖముగా నుంశకు 

ననుభావము వేధించుచున్నడి”” అని వుగచేప ఇరిదేవనము చేయుచు 
ఈగాధ పలికెను 
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వలివీడ లేజి ఉప్పమువాధ లేడి 

జాలబంధమున కష్ట్రముకూడ లజ 

అన్య కామినిమాది యభిలాష చేత 

చనియుందు నని నాదుజూయ తలంచు 

నను సంశయం బెంతో వ్యధ కలిగించు. 

ఆసమయమునకు రాజప్రురోహితాగు చా ఊానపరివృతు డయి న్నానా 

రము నదీతీరము జేరియుండను, మత్స్య పరిబేవనము ఏని *ఈచేప 
డీముముచే పరిజేవనము చేయుచున్నది. ఆతురచి త్తముతో నిట్లు 
మరణించునేని నిరయమునకు బోవును. దీనిని రఖీ.ంసవ-లి నని 
ఆయన భాపింది జూలముకడకు బోయి “*వమోయి, మాకు మోరు 

(ప్రకెదినవము  వ్యంజనార్థము మత్స్యమును బంపుట లేదా?” అనెను. 
“స్వామి, ఏ వముంటిరి? న. నచ్చిన యేచేప నై చె నను. తీసికొనిపొండు” 

అస జాలరులు పలికిరి. *ఐది ఇబూలును, అన్యము వలదు. దీనినే 

యింకు * *తిసిపొని పాండు సాంమా” 

ప. దానిని రండు పేతులతో బట్టుకొెని, తీరమున నూరు 

చండి “మత్సిషమా, సిన్ను నను మాడకున్న.-చో సవ్ర (వాణములు 

కోల్యోయి యుందువు. నేటినుండి కామమునకు లోను గాకుము అని 

యుడో ఎధించి చానిని వీటిలో విడిప3ను. 

బుద్దుడు మ చేసీ ఆర్య సత్యములను (పకాళింపజేసి నంతనే ఉత్కంరిత 

భిళువు _డోతాపత్తి ఫలమున (పతిష్ట్రైతు డ య్యొను, బుద్దుడు కథలు సరి వోల్చి జూతక్ష 

'సారాంఛమును వలంనలరించెను అప్పటి నుత్చార్థింగన ఇప్పుటి వూర్య భార్య 

మత్స్యము; ఇప్పుటి ఉత్క_౦రిత భితువ్కు పురొహితుడను నేనే. 
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బుద్దుడు మగధ దేశమున పర్యటనము చేయచుండగా దావాగ్ని చల్లార్చుటను. గూల్చి 
వెప్పినది. 

చరమాన కథ 

ఒకప్పుడు బుద్దుడు మగధదేశములో సంచారము వేయుచు ఒకా 
నొక (గామమున భికోటనము చేసి మరలి వచ్చి, భోజనానంతరము 
భియుకగణముతో (త్రోవబును. ఇంతలో దావానలము ప్రజ్యరిల్లైను. 
శా స్తకు వెనుకను ముందరను చాలమంది భిక్షువు లుండిరి దావాగ్ని, 

ఒశకేపొగ ఒకేమంటగా వ్యంవీంచి వచ్చుచుండెను. మరణఖీతు _లైన 

భికువులు కొందరు, “మేము అగ్నికి (ప్రతిగా అగ్ని ముట్టింతుము. 

అందువలన మొదటియన్ని ఈస్థానమునకు వ్యాపింపదు” అని తలవోపి, 

అరణులు తీసి నిప్పు చేయసాగిరి. కొంద రి ట్లన్నారు “ఆయుష్మంతు 
లారా ఏమి చేయిచున్నారు?  గగనమధ్యమున. నున్నిచంద్రుని, 
తూర్పున నుదయించు సహ్మసనమయూాఖని నమ్ముదతటమున నిలిచి 

రత్నాకరుని సుమేరు పర్యతమువద్ద నిలిచి సుతా మాడ 
నట్టు లోకమున సదా అగగణ్యు తగవు క్రై సవ్వు క్ -సనంబుదుని 

చూడక మేము (ప్రతిగా అగ్నిని నెలిగింతు మనుచున్నా రేమి? మోకు 

బుద్దబలము తెలియదా? నడున్రశు, సుద్ద ని గ వోవుదమూ” అని 

ముందు పనుకల నున్నభికువు లందరు వకముగా చశబలధారికడ 

కరిగిరి, 

ఆమహాోభికుసగంభఘమును వెంట నిశుకొని బుద్భు డొకచో నిలిచాను 

దావానల మెల్లర నలముకొనునట్లు భగభగలాడుచు వచ్చు మండను 

తధాగతుడు నిలిచినస్థానమునకు వచ్చి వానికి నలుమూలల పదు 

నారుమూరల దూరమున దావాగ్ని గడ్డివేచల కాగడా సీట్ ముంచి 

నట్లు చల్లారిపోయును. బుద్దునకు ముప్పదిరెంగు మూరల దూరము 

అగ్ని ఆరిపోయెను. 

భిక్షువులు బుధ్దునిగుణగాన ముల చేయసాగిరి, ఓీౌబాూూ బుద్దుల 
సామర్థ్యము! అచేతన మైనఆయోయన్నికూడ బుద్దులు నిలిచిన ప్రదేశ 
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మునకు వ్యాపించజాల దయెను. సీటిలో ముంచిన గడ్డిపరకల కాగడా 
వతె ఆరివోయినది. ఓెపహూూా బుద్దుల ప్రతాపము! 

వా న వారల నంఫాపణములు "దిని యి ట్ల నెను “భియువులారా, 

ఇది యిప్పటి నాబలము కాదు, ఇది నాపురాణ సత్య క్రియా బలము, 

ఈపేశమున ఈకల్పాంతిమునరకు నిబా మండనేరదు. కల్పాంతము 
వరకు స నుండు న, (అలౌకిక (కియా. & 

ఆయుప్మూన్ ఆనందును తాన సృ కకార్పుండుటకై_ వశము పరచెను, 

శాస్త దానిపై సారుచుండజెను. విక కుడ తథధాగతునక్రు 
(పణావుము చేసి, చుట్టును గూరుచుండెను. భిత్సువులు (వా ద్దించిన 

వచన లా పూర్యజన్న క కధ స్పష్టీకరించెను. 

అతిత కథో 

పూర్వము మగధ రాస్త్రమున ఆ (ప్రదేశముసం దే బోధినత్తుడు 
టిట్లిథపకీ కడుపున వుట్టి, అండము భేదించుకొని యీవలకు వచ్చీ, 
"వెద్దబంకింయంతి పరిమా మ కల టిట్లిభపోత మాయెను తలిదం[డు 

వసన గసూటితోపల నుంచి, స్రష్ట ర ఖే ష్. పెట్టుచ చుండిరి, 

"రెక్కలు విప్పి గాలిలో చెగుబుటకు గాని వాదము తలెత్తి నేలపై నడచు 

టకు గాని అతెసికి శక్తి కలుగలేదు (పతి సంవత్సరము దావాగ్ని 

యా వాంతిమును దగ్గము చేయు చుండును pod నిపుడు 
సిపి ముబ్లుక్ కొన్నది పశత్నృనఐఘములు తవుతవము శూళు విడిచి, మరణ 

భయమున తహ తె ₹సరవోయనటిః బోధినత్వుసి తలిదండ్రులు 

షూ మరణ భితిడే చెగిరివొలయికి. అతడు గూటిలోనుండి మెడ 

రక్కి, అగ్న్య్య్శ్యాలలు తనవైపు నచ్చుచుండుట చూచి యిట్లు తల 

పాను ోకక్కృ_లు చాపి ఆకాశమున పోను బలము నా కున్న చో 

చేరొక నోటి శెగిదిపోయి యుందును వాదము లెత్తి వోవు నక్త ట్ 

యువ శో నింకొక నోటికి నణచి పోవుదును, సస భంకుమున నా 

తెలీడంగాలు నన్ను విడిచి, నిజరతుణశార్లము పోయినారు. ఇప్పుడు 

దు అగతెకుడను ఇప్పు డేమి చేయవలెను?” 

హ్ ఆతిసి కిట్లు ఆ తోచినది “ఈ లోకములో కీలగుణమున్న ది, 

నత్యెనసణా మున్నడె పూర్వము వారతమితలనువాంది, బోధివృతితలమున 
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గుచుండి అవినం ౧బుద్ధిని పొంది, క్ల నమా ప్రజ్ఞూవిము క్తి విము x 

sore నంపన్నులు, సత్య దయా శాంతి నమస చేలు సర్వభూత 

ముల మెడ సమాన మెై[తిఫావన కలవారు, సర్యజ్ఞలు సమబుద్లులు 

కలరు. వాచ నవువార్డి ంచిన రగు గుణములు కలవు నాయందును ఒక 

సత్వ్యిము సరి చ కున్చుడ కావున వెనుకటి బుద్దులును వారి యను 
గా భూతెగుణములను గరంచ్కి నాయందలి న్వాభాబీక న 

ప్రురస్య_రి- కొని నుత్య కార్యము (ప్రత ప్జ్ఞ జ) వ్వ, అగ్నిని వనుకకు 

రత్న ంబేవలసి యున్నది. కాన్సన నే 

జగతి 'నదావార కౌచముల్ దయయ 

సత్యంబు కల; వల్లసత్యసంతతుల 

ఊర్తీమసత్త్యింబు నొగిని సాగింతు 

ధర్మం పుబలమును దళి గన్నజనుల 

గాంచి సత్య్యకియ కడగితి చేయ, 

అపు బోధెనత్య్యు* ద్ర పూర్వకాలమున పరినిర్యా ఆమును "వెనుకటి 

బుద్ధుల గబ ములను సంచ తఆతవయందు విద్య మూనవ మూసు సత్యా 

భానమును పురస్క_ గించుకొోొ ; _ నత్యకా ర్యము చేయుచు. ఈ గాధ 

పటికనా౫ 3 

ఉన్నవి పత ౦బు లుడ్ల్న మెరు 

కాళు లున్నవి కాని కదలగా లేను 

వను విశగాడిళి నా తల్లితండ్: 

వెనుకకు పో Soe CR పొమ్ము! 

ఈ ;వతిజ చేయసగాన ఎటాతవేవసుకు పవునారు కరిషముల (చారల) 
ల షు 

రారాందె ము నుక జ హూనం వోవునపువు వహాంచుచయు పోవవేదు; 

సీటిలో ముంచి కా.,వావత ₹ంబచే ఆరివోయెను. కావున ఏిటు 
మడా. 

స గ "వెళ్లు నగ్నిహో[ తుండు 

నాడు సత్య, /కియ  నాంచినతో వె 

భువునారు ల వరుగ త్తి హోర. 

జలములలో బడ్డ జ్యలనుని దీత్తి! 

16 
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ఆ చేశము కల్ఫాంతమువరకు దగ్గము కాక తవ్పించుకొనుటచే 
Do RIN A Mn ఇష రుం వం కల్పస్థిర పాల హోర ము మం వచ్చాను. ఇట్లు బోధినత్తుడు సత్య 

కార్యము నుసి జీవితాంతమున యభా కమ్మృం న 

త ఖెతువ్రులార్యా, ఈయరణ్య మగ్నిదగ్గము కాకుండుట నాయిప్పకీ బలమువలన 

కాదు; వూరగజన్న్మములో తిత్సిరిపీట్టనె యున్న ప్పటి నాసత్యబలము వలన3౫ ఆని 

బుద్దుడు ధర్మో పదేశము చేసి, ఆర్యసత్యములను (ప్రకటించెను. అనంతరము కొందరు 

(శోతాపన్ను అయిలి; కొందరు 'సకృడా-గాము అయిళి; కొందరు అనాగాము అయిలి; 

కొందరు ఆర్హతు అయిలి. బుదుడు జూతక సాొరాంశమును 'వెలంవలించెను. అప్పటి 

మూతాపీతలు ఇప్పటి మాతాపీతల్వే పతీరాజు సేసే. 

86 సకుణ జాతకము 

బుద్దుడు జేతసనమున విహారము వచేయుసమయమున దగ్ధ పక్షళా లా భితువును గూర్చి 

చెప్పినది. 

వరమాన కధ 

ఒకానొక భిషును శా _స్తకడి కర్శసానము 'గహింుు  జతవసము 

నుండి వెలువడి, కోనలజనపదముస్ " ఒకానొక పీమాంత (గామ 

సమోాపమందలి అరణ్యములో నివసించుచుండెను, వరా కాలమునకు 

ముందే అతనిపర్భ శాల దగ్గ మయ్యెను. అతడు లోసలతో ోనాపర్ల 
శాల దగ్గ మయినది నేను కష్టపూర్వకము గా సవసించుచున్నాను” 

అనెను, “మా పొలము లిప్పు ఉండిపోయి యున్నవి. వాసికి త్ర 

కట్టి, మోకు పర్ణ శాల క్ర యిత్తుము,” వారు నిరు కట్టినపిదప విత్తులు 

చల్లి గాచైలను కట్టివేసి మెరు కోపి -కాపలాకాచి ఈ(పకారముగా 

ఇక్క-డ పని అక్కడ పని మూపుచు మూశునెలలు గడికిరి. ఆభికును 
మూడుమానములు అనాబ్బాదికముగా నివానము వేయుటచేత కర్మ 

స్థాన-అభ్యాసమున ఉన్నతి చెందక, అ ర్హృత్యము పొందలేక పోయును. 

పవారణ (వర్తాకాల సమా స్త్రి తరువాత ఆతెడు బుద్దు నన్ని ధికే 
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జేరి ప్రణామము చేసి ఒకపక్కన గూరుచుండెను. శాస్త అతనితో 
నంభామించుచు చ భిషట్లూ, వనశ్రావానము సుఖముగా జరిగినచా* కర 

వ సఫల మయిన జా?” “అ నను. అతడు జరిగిన నంతయు తెలిపి 

నీవానన్ధానము అనుకూలముగా లేకుండుటచే కర వ మ్. 

కాలే దసీ చెప్పెను. “భితూ, పూర్వము త్రకీన టె 
అనుఘాలతిను, 'అవాకర్యమును గమనసించిసవి, స్ వల గవుసింప 

లేదు?” అసి శొ స్త లూ ర్వజన్న వృత్తాంతమును సృష్ట కరిం చెను, 

అతిత కధ 

ప్రార వ వారాణసిలో పా. రాజ జ్ఞృుముచే.ను. మ నుండ 
ఇగ a జగ ధ్ అన జ ఆదర ఆ నర బోధిని సాన పః గర్భమున బుట్టి, పకపీనంహఘు పరివృతుడై. అం ఆ పయ 

తెనమున శాఖా సంపన్న మగు వముహోప్పృక్షు ముప. నివసించుచుండెను, 

ఒకనా డావృితు శాఖలు గాచుకొనుచుంపు, థు ఈ రేగి ధూమముకూడ 

బయలు వెడొలీసద్కి అసి చూచి గోధిసత్యు ” - తెనలో “ఈరెండు 
™ ౬ 

యో 9 కం ఇ ఇషా వ్ wm 

ha ల విధవంగా రారుకొనుచుంప . అగ్మ్ బయలు సౌశలును, 

అగ్ని జీర చర్రములపె ఒడి దగ్గము చెయును. ఈవ్భ కము నావల 
౧౮౦ ౯3౩ ౯ ర i థి 

ముట్టుకొనును. కావున మే మిక్కో_డ నివసింపలేము. eG "దేశము 
చచ క్రొ న్ ఇవో ర మ డ్ Pa నకు శ|ఘుముగా బోవుట యు కము” అనుకొసి పకుసగంభఘమున క్గాధ 

చెప్పును 

ఆశ యిం బిచ్చిన యననిరుహూం౦ బె 

నీడోద్బివములార్య నిప్పులు కుళియు 

పలక -వేరూండు కడలకు బొండు 

దం (వటేశాన జనియించె ఫీతి 

బోధినహుంది యుప దేశము ననుసరించి వివేకముగల పులు వెంటనే 
వాలే 

ప. తేచి పేరొకపోటిక బోయిఐవి, నూరశకుంతములు 

కప స్్యయన ఇంే ప మొనసన్భను జ జూ చును లూ అని 

ఆయనమాట వినక యచ్చట నే యుండెను. బోధినత్తుడు తిలంచిన క్లే om 

అగ్ని త్వెంలోనే లెచి _ నం౭కొా నెను. ధూమాగన్నులు ఒంయలు 
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చేరగా పతులు ధభూమాంధముత ఒక్క_టొక్క_ శు అగ్నిలో బడి 

ఏనాశము చెందెను, 

బుద్దుడు ధర్మో పదేశము చేసి జాతక సారాంశమును ఇలువరించెను. అకాల 

మున బోధిసత్యు వని మాట విన్న పక్నీసంభఘము ఇప్పటి బుద్దపలి పత్తు వివేకము కలపక్షి 

చేస 

స్ తిత్తిర జాతకము 

బుద్దుడు (కావ _స్పికి పోవున పుడు సాఠలిపుత స్థవిరునికై శయనాసనములు లభింపక 

పోవుటను గూర్చి చెప్పినది 

ఎరమాన కధ 

అనాధ వీండికుడు విహారము కట్టించి, దూతలను పంపిన పిమ్మట 

ప రాజగ్భవామునుండి వెలువడి వై శాలి చేరి  . ఇస్టాను 

సారముగా విహరించి (శావస్తి వోవల ననుతిలపు పర్యటన 

మారంభించను. ఆనముయమున ఆరువర్ల ముల భీత్వుల శష్యులు ముందు 

ముందుగా వోయి, స్థనిరులు శయనానములు వరిగహించుటకు 

పూర్వమే “ఈ శయసాననములు మాయు పాధ్యాలకు, ఐవి మాఆచార్యు 

లక్కు ఇవి మాకు అని వానిని భుక్షము చేసికొనుచుండికి. విదప 

నరుదెంచిన స్హవిగులకు శయనాననములు లభించెడివి కావు నారి 

పుత్రుని శిష్యులు తమస్టపరునిక్రై అన్వేప్.0చినను శయనాసన ములు 

లభింప లేదు. శయనాననములు లభింపకపోవుటచే సవిరుసు బుద్దుని 

శయనమునకు కొలది దూరములో వృక్షము [కింద కరారే చుండి కొంతే 

పటునిటు తిరిగి రాత్రిగడిపెను. తెల్లవారు జామునే బుద్ధుడు. లేచి 
దగ్గాను. స్థవిరుడుకూడ దగ్గాను. “ఎవరు” అని బుద్ధ డడుగగా “భశ, 

నేను నారిప్టుతుడనూ అని యాత డనెను. “*సారిపు_తా, ఈ నమయ 
మున సీ విక్క_డ నేమి చేయుచున్నావు” ఆయన వృత్తాంత మంతయు 
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తెలిపెను. బుదుడు స్థవిరుని వాక్కులు విని తనలో “నేను జీవించి 

యుండగానే ఒక భికేవు ఇంకొక భికువునెడ  ఆవరపూర వ కముగా 

వ_ర్తించుట లేదు. నాపరినిరాంణానంతిరము వమి యగు అను 

కొన, ధర్ననంకోగ ముత్సన్న మయ్యెను, పభాతి వయినంతనే ఆయన 
భియునులను నమావేశ పరికించి వారితో “ఫికువులారా, మడి ర్ల 

య. ముందుగా జని స్థవరుల ఫయనానన ములను నాాఫినము తేసి 

కొన్ననంగతి సత్య మేనా?” అ నెను, *భగవన్, సత్యమే, . 

అప్పుడు భగవాన్ పడ్వర్లభిమువులను చీవాట్లు పెట్టి ధర్భ్మక భ చెప్పు 

“భికమువులారా, mere ఆననము జల భ్ న లకు 

యోగ్యులు?ో అని ప్రశ్న చేసెను, 

కొలదిమంది భికువులు “శుతియకులమున [పవ్రజతు లయిన 
నవారు” అనిరి, “దాహ జాకులమున జన్నించినవా రని కొంచ రనిరి. 

గృహాపతి (వై శ్వ) కులమున పుట్టిసవా రని కొంద రనిరి, వినయధరు*ం 

కథిత ధర్ముడు, పధమభ్యానలాభము ₹ కలవాడు, ద్వితీయ, తృెతీయ, 

చతుర్థ, భ్యానలాభము కలవాశు అనికొొండ నిరి, ఎ పతావన్నుడు, 

నకృచాగామి, అనాగామి అర్హ తుడు, (తివిద్యా వేత్తి ER వా_ప్పషడాభి 

జూడు అని మరికొొంద రనిరి, 

ఈ|పకారముగా తమతవు అభిరుచినిఒట్లి భితువులు అ(గసననాదు 

లకు 'యోగ్యులను నిరూవించుచుండ, బుద్ధు డి ట్ల నెను, “భిమువులారా, 

నాశాననమున అ|గాసనాదులు పొందుట క రులు మోరు చెప్పిన గుణ 

ములు కలవారు కారు. భిఘువులారా  ఈశానశమున [పశామము, 

సేవ్య చేతులు కోడించుట, తెక్కి_న ఉచితక్రియలు అన్నియు "పెద్దరిక 

టై బట్టియు మపేయవ లెను, అ[గాననము, .. జలము అ'|గభొజ 

ెద్దరిక మునుబట్టి యే క్ర కం ఇదియే ఇక్క జ | పమారణాముం, 

మ. అందరికంకు "పెద్ద (ముందు (ప్ర వజించినవాడు యోగ్యుడు. 

భికునులారా, ఇప్పూడు సారెపుసుకు నాఅగ|శానకుకు, నాంయనంతి 

రము ధర్శచ్మ్శకము (తిప్పవలసినబాణు, నాతిరువాతి శియనాదుల 

కధికారి, అట్టివాడు శయనము లభింపనందున రాతి సృృతు.ము,[కెంద 

గడివీనాడు, “ఇప్పటినుండి మా త అగావవమీ అనమా 

నముతో కూడియున్న చో 'కాల[క్రము ద్ర ఎన ఎట్లు వచతంతువో ప చారి 
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కుపటేశ మచ్చుట్నక్షై మరల బుద్ధుడు “భికువులారా, పూర య. 

తికిల్సీ స జంబ ఎనవులుకూడ మంచిశీతిని (పవ _ర్తించుచుండేెడివి. తమతో 

పెద్ద యగుడానిని గమనించి ప్రణామము చేసెడివి. అవి మంచివిథాన 
ములో పరీతు చేసి తమలో పెద్దను తెలిసికొ నెడివి.  _ప్రణామాదులు 
చేయుచు తుద కవి డేవలోకమున కు జోయినపి” అని పూర్వజన్మ 

ఆతత రధ 

పూర న. పీమవ త్పార్యమున మప నర న వృత నవిధాపమున 
వ మలు థి తర మర్క_టమ్ము, ఏనుగు __ నివపించు 

చుండిరి, అనో స్టా గౌరవము, వినయము కోలుపోయి యవి కలువు 
గోలుతెనము విడిచి వివారించుచుండగ్యా ఒకనాడు వాసి కట్టు తో వెను 

యుద మిల్లు విహారించుట యుక్త కము కాదు, న. -జ్వేష్టు పయిన 

సెక అభివాడనము చెయుచు ప్రవ క్రి రింతము.” 

మప మెద్ద యుసు ల యొకనాడు ముప్పుంచు న్యగ్రో 
by) 

మూలమున శూరుచుండి ల మా చస్త క్ు ములు క 

నవ్వూ వవృతు. ముంతిదో త వ్ యున్న జా”? అసి త్ ్తిరి వుర్కు_ట 

నంట మా నున ను 

ఏను గి టనెను “నాచిన్నతినము ప ఈ చెట్టు చిన్న హా వె 
C0 

నుండెను. వెినివోూదుగా నడిచివెనుచు "జడి వాతను చేను నిలు అ 

చున్నపు” = దీని కొనకొమ్ములు నాభికి తగులుచుండెడివి ఇడి పొదవశె 
నున్న ప్టూ డమునదును,.”” 

తక్కిన రెంా.ను మ అడుగగా మర్క_ట మి ల్ల నెను 

“డను కికోరముగా నున్న వుడు "నేలపై గూారుచుండి, మెడి మెలి తుది 

కోయల నున్న అగ్రాంపరములను తను చుందును. దీది పపితినము 

నుండియు నగుగసదును,”” 

తెక్క_న రెంణాను పూరంము వతసే (వశ్చ్నాంపగా తో_త్లిరి . 

చెప్పును “మ్మచలారా, సారం ముక చోట వుజళోవట వృ ముండే 

BE న. యిచ్చట గొంజలు విడెచితిని  వాసివల ( 
nN 
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ఈవృతును మొలిచినది, దీనిపుట్టుకకు పూరముకూడ ఈ చేశ 
మురుగుదును. కావున నేను మోకంెటు 'పెడ్డ య 

అప్పూడు హాస్తి న్ని సి మర్కటము లిట్లు పలీకినవి స చ. సీపు 

మూాకంెకు పెద్దవాడు. నేటినుండి ప్రమ్యోత్రాన నము, జజ ల, నత్కా 

రము చేయుదుము. నీవు మాకు వలయు నుప బేశము లి మృచుంగుము, 

మే వునునరింతు ము 

నాటినుండియు టె త్తిరి వాని కప జేశ మిచ్చుచు, కీఅములు పతి 

ప్రీంచుచు, సాగా ననుష్టించు చుం జను. ఆమువ్రునరును పంచ 

శీలములందు ప్రతి్టితులై పరస్పర గౌరవ పినయములత్  నవాఫాగ 

నృత్ముల జీవిత పర్వ్యవనానమున "దేవలోక పరాయణు లయిరి. 

పృద్ద జనుల ఇగారవించి భధర్మాత్ము లౌ 

వార లిహుమునందు హన రి 

పడయచుంద్యు రటులె పరమున సద్దతి 

నందుభుందు రన్న నబ్యురంే! 

ఈవిధముగా బుద్దుడు జె జ్యేస్తులను సత్కు_లించు కర్మను (ప్రశంసించి జాతేక సారాంశ 

మును -వెలువలించిను. అప్పటి హస్తి నేటి మొగ్దలాన సవిరుడు, వానరము సారి 

సుతుడు తిత్తిరి పండితుడు నేనే. 
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శా స్ట జేతవనమున వివోరము చేయచుండ -చీవరములను చేయఖితువును గూర్చి 

చెప్పినది. 

వరమూన కథ 

చేతి వాసి యనగుభికు వొకడు న న్ర్రముః క లంతా కప 

తీయుటలో కుట్టుటలో కడునేర్శరి - అతనికి చీనరవ వ 
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వచ్చెను కాని అతెడు చేయున చేమి చినిగిన పాతవన్తృములను 
నెబ్బతో సుందరచీవరములను చేసి రంగు వేసి గంజి పెట్టి శంఖ 
ముతో బుద్ది ధగధగలాడు నట్టుచేయుచుండెను, చీవరములను సిద్దము 
చేయ జాలసిభికువు, లతనివద్దకు నూతన వ, న్ర్రములు కొనిపోయి, “మేము 

-వీనరములను సిద్ధము చేయలేము. మాకు తయారు చేసిపెట్టుము” 

అ నకివారు అతెకు “* ఆయుప్పుంచుడా, చీవరములు సిదము చేయుటకు 

కాలము పట్టును నావద్ద చీవరములు సిద్ధముగా నున్నవి, ఈవ(క్ర్రము 

మంచి చీవరములు కొనిపామ్మ”” అని తెచ్చి చూషెడివాడు. వాడు 
బూని తళుకుజుళుకు మాచి లోపలినంగ తి (గహీంపక, వస్త్రము గట్టి 

దని తలచి, చీవరము తీసికొని నూతినవ,శ్ల మిచ్చి పోయొడివాగు, 

కొంచెము మురికి పట్టిన తరువాత వేడినీటిలో వేసి ఉదికిన విముట 
ఆచీవర విజసంరూపము బయలుపదుచుండెడిది. _తింరతో వాతనరక్రు 

కనబడెడిది. ఆఫితువు పచారప జెడవాగు, స చ్చెడివారిని ఈ పాం 

ముగా ఖఇిషృువు మోనగించుట చే అతనిపేరు _మోగినది. జేతవనమున 
(ట్రవర్తించిన క్షు ఒకభిషువొక [(గావమములో చీవం వర్ధకుడు, లోక 
మును మోాసగించుచుండెడివాతగు వానికి కానవచ్చిన భికువుతో, 
“భన జేతివనమున ఒకానొక చినరవర్గకుడు ఈవిధముగా నం నాచు 
లను వరళూానగించినాణుూ అని చెప్పెడివారు., 

“ఆచేతనన భికుపును మోనగింతును” అని ఆ ఫవీతమువు తలపోసి, 

చినిగిన వన ములను బాగుచేసి రంగులో ముంచి వానివి ధరించి జేత 
సనముణ జరెగాను. ఆ చేతననఖీష్వువు చూచి లోభ ముత్పన్న మగు 

టచే “భన ఈ చీవరములు మోరు తయారు చేసివవేనా?ి” అని 
డను 

“ఆయుష్నున్, అవును ”” 

“ఛే ఈ చీవరము నా కీయవలెను. మోకు వేరొకటి లభింప 
గలదు” 

“ఆయిష్మున్, మేము [గామువాసులము. మాకు చీవరములు 
"మొవలగునవి సులువుగా అభింసపు ఈ చీవరిము నీ కచ్చి "నేనేమి 

ధరించును? ” 

ఛే నాకడి నూతినవన్ర్ర మున్నది. బానిని గొనిపోయి చీవర 

G 
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ముగా తయారు చేసికొనుడు.”” 

“ఆయుష్నున్, దీనిలో నాచేతి పర్మిశమ కలదు. అయినను, నీ ఏట్లు: 

పలికినవిదప చే నేమి చేయగలను! తీసికొము,” అని యతడు పాత 
వన మిచ్చి నూతనవశ్ర్రమును దీసికొని చనెను. జేతవనవాసి యగు 
భిషము నాచచీవరమును ధరించి, కొలది దినముల కావల వేడివీట ఉదు 

కగా దాని నిజనంరూపము బయలుపడెను. [గామవాసి యగు చీవర 

నిర్నాత జేతవనవాసి యగు భికువును మోనగించె. నని యతడు 

సిగ్గు పడెను, ఆ మానము భికునంభఘుమునకు ెలిసెను, 

ఒకనాడు భర నభ లో భిక్వువు లావిషయమును గూర్చి ముచ్చటించు 

చుండిరి, బుద్ధు డరు బెంచి, భికువులారా, బక్క_డ గూరుచుండి ఏమి 

మాటాశుచున్నా రు? అని యడెౌను, వా రావివయము చెప్పిరి, 

“భిక్షువులా ర్యా కేవల మిప్పుడే కాదు, ఆ భిక్షువు పూర్వము 

కూడా ఇంతే అని పూర్యజన్నకధ చెప్పినాడు. 

_తత కథో 

పూరంకాల మొకవనములో పద్శనరోనర తీరమున వృవతముపై 
వృత. దేవతగా బేధినత్తుండు జన్మించెను. ఆకాలమున ఒకానొక చిన్న 

సరస్సులో గ్రీమ్మబుశున్రు వలన వికు చాల తగ్గివోయెను. అందు చేస 

లెన్నోకలను ఒకకొంగ వాసిని జూచి, వదోయుపాయమున వీనిని 
[మింగదను అని యోచించి సీటివద్దకు బోయి ఆలోచనలో నిలిచెను. 
చేపలు కొంగను జూచి *ఆరాం వమా యోచఛచించుచు నిలుచు 

న్నారు” అన్నవి. “మిము గూర్చియె చింతించుచున్నాను” అసి 
కొంగ పలికెను. “ఆర్యా, మాకొరకు చింతయెమి?” *ఈనరస్సులో 

స్ు చాల తగ్గీపోయినది. సిదడాఘము తీ వముగా నున్నది. ఇప్పుడు 

మిము వమి చేయుదును? అని మోవివషయము చింతించుచున్నాను.” 

“మే మేమి చేయుదుము తజ్యా “నామాట విన్నవో ఒక్కొక్క 
రిని ముక్కున గరచుకొని మి మందరను [క్రమముగా పంచవర్థ పద 

సంయుత మగు మహోనరోనరమునకు గొనిపోయి వీటిలో ఏడుతును”” 

“ఆర్యా, పథమ కల్పమునుండి నేటివరకును చేపల మేలుకో రెడి 

బకము లేను. ఒక్కొక్కరి చొప్పున మమ ్ రందరను సీను మింగ 
17 
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గోరుచున్నావు.”” “మోకు నామాటప్రై లత్మ్యు మున్నపత.మున మిమ్ము 

(మంగను. నరోవర మున్నదో లేదో యను సంశయ  మొదవినచో 
ఒకచేపను నావెంట బంప్రుడు. అది నరస్సు చూచివచ్చును.” దానికై. 

నముకము కుదిరి చేపలు ఒక కాణీ మహోమత్స్యమును జూపి దీనికి 
"నీటిలోను చేలమిదను శ_క్తికలదు దీనినికొనిపొమ్మూ” అని కొంగతో 
చెప్పును. నరోవరమును పరికించి చూపి, కొంగ దానిని గొానివచి 
చేపలకడ విడిచెను. నరోవరనంప_త్తిని ఆమత్స్యము. తక్కి_నవానికి 
వర్షించి చెప్పెను. ఆకధ విని చేప లచ్చటికి బోవ కోరికకల వై 

శొంగతో “ఆర్నా, మంచిది. మమ్ములను ముక్కున బట్టుకొని తీసి 
కొనిపొమ్ము” అని పలికెను. బకము కాణీ మహామత్స్యమునే ప్రథమ 
మున గొనిపోయి నర_స్తీరముచేరి, నీరుమాపి అచటనున్న వరుణ 
వృతుముపై నుంచి, ముక్కుతో బొడిచి, చంపి తిని కంటకములు 

చెట్టుముదట బడృవైచి, మరల వెనుకటి తావునకు బోయి, “ఆచేపను 

నీటిలో విడిదినాను. మిగిలిన చేపలు వచ్చుగాకి” అని పలికెను, ఈ 
(ప్రకారముగా ఒకొ_క్క_ చేపచొప్పున అన్నిటిని క్రమేణ భకీంపగా 
ఒక్క_.కర్క_టకము మాత్రము మిగిలియుండెను, బకము దడానినిగూడ 

భక్నుంపగోరి “ోకర్క_టకమా, చేప లన్నిటిని గొనిపోయి. పంచవర్ష 
పదునంయుత ముగు మహోనరస్సున పడితునాను. రమ నిన్ను గూడ 

తీసికొని పోనుదును” అని చెప్పెను. “ఎట్టు నన్ను పట్టుకొని పోవు 
చదువు” “ముక్కున గరచుకొని పోవుదును” “సీవిట్లు పట్టుకొని 
పోవుచు నన్ను జారవిడుకువు, నీవెంట రాను” “భయపడకు, నిన్ను 

గట్టిగా బట్టుకొని పోవ్రుదును.”” 

“ఈ బకము చేపలను గొనిపోయి నరస్సున విడచుట వట్టిది! నన్ను 
సరస్సులో విడిచిన మేలే, విడువని పతమున దీనిగాంతు పట్టుకొని 
కొరికి ప్రాణములు తీయుదును.” అని తలపోసి కర్క_.టకము “మితమా, 
బకవూ, సీను నన్ను గట్టిగా బట్టుకొన లేవు, నను నిన్ను గట్టగా పట్టు 

కొనగలను, గిట్టలతో సీగాంతు పట్టుకొననిత్తు వేని నీవెంట వత్తును” 
అసి చెప్పెను, తనను అది వంచించు నని తలపక బకము మంచిదని 

సమ్ముతించెను. కర్క_టకము తన గిట్టలతొ బకముగాంతు కర్శశకారుని 
పట్టుకారవలె గట్టిగా పట్టుకొని అజ్ పొమ్ము” అనెను, బకముూ 
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దానిని దీసికొనిపోయి సరస్సు మాపి వరుణ వృతూభిముఖముగా చను 
చుండెను, “మామా, సరస్సు ఇటు కలదు, నీవు న న్నిటు కొనిపోవు. 
చున్నావు” అని యెండి పలుకగా, “నీవు మంచి మేనల్లుడవ్రు (ప్రియ 

సోదరి వు(త్రుడవు! నామాద నెక్కి నన్ను దాసునిగా నెంచుచున్నా వు. 

వరుణ వృతు.ము [క్రింద కంటకరాళిని జూడుము, చేపల నెట్టు భశీంచి 

తినో, నిన్ను గూడ అ-క్లే ఛభశ్నంతును” అని చెపె వ్పెను, 

ఎండి తనలో “బుద్ధిమాంద మున్న చేపలను భఖమీంప గలిగితివి, 

నన్ను భకీంప త. నిన్ను నంహారింతును, బుద్గహీనతచే నా 

మోనము నీవు (గహింపళేదు. మరణింపవలసినవో నుభయులము 

సమముగా మరణింతము. సనీగొంతు కొరికి నేలపై బడుదునుూ” అసి 
అలోచన చేసి పట్టుకారవంటి. గిట్టలతో కొంగగాంతు గట్టిగా 
నొక్కె.ను, బిగిసిన కంరముతో, కన్నుల పీరు కారుచుండగా కొంగ 

మరణభయము చెంది “స్వామి, నిన్ను భతీంపను, నాకు _పాణభితు. 

పెట్టుము” అని యాచించెను. “కిందికి వాలి నీవు నన్ను సరసులో 
ఏీడుచు పక్షమున” అని యెండ్రి పలుకగా బకము వెనుకకు మరలి 

సరస్సులో పంకషృృష్థ్టమున నిలిచెను, కత్తెరతో కుముదనాళమును కత్తి 
రించినట్లు కర్క_టము దానినాంతు కొరికి ఉదకములో ప్రవేశించెను, 

ఆ వింత చూచుచు వరుణ వృతము నధివేశించి యున్న వృత 

"దేవత సాధుకారనముచేసిి వనము మార్ర్యొగునట్లు మధురస్వరమున 

ఈ గాధ పాడెను" 

ధూూర్తబుద్ది తనదు ధూర్తత చేతనే 
ఆన్ని చేళలందు నందడు సుఖ; 

మెండకాయవలన నేమి లభించెనో 

కొంగ కు శరుడుకూడ పాందు 

కాస్థ భర్మోోపదేశము చేస్తి జాతకసారాంళము వెలుపరించెను, ఆకాలఫు కొంగ 

చేటి జేతవన -చీవరభితువు; ఎండి నేటి (గామవానీ చీవరకుడు; వృతదేవత నేనే. 
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శాస్త జేతవనమున విహారము చేయవచు సౌళి ప్రత స్టవిరుని శిష్యునివిషయమై చెప్పినది. 

వర్తమాన కద 
ఆభికున్ర సుభాషి; మిక్కి_లి ఉత్పాహముతా స్ట్రపరుస సవ చయు: 

వాడు ఒకప్పుడు సారిప్రుత్రస్థవిరడు బుద్దుని యానతి గొని పర్యట 
నము వేయుచు, దశీణాగిరి జనపదము చేరెను, ఆ భికు వచ్చటికి 

చేరినతోడచే అభిమానగస్తు డయ్యెను. ఆయుష్మాన్, ఇది చేయుము, 
అసి స్థవిరుడు చప్పి నప్పుడు అతడు న. రము వహించెడివాడు, స్ 

కతనియాశయము ెలియలేదు. అత జవట చర్యపనకు చేస్తి జేత 

వనమునకు మరలివచ్చెను స్థవిరుడు జేతవన విహారము చేసినప్పటి 
నుండి ఆభికువు పూర్యమువ లె నుండెను, స్టవిరుడు శా_న్హతో “భే 
మ. డొకడు ఒకచోట నున్నప్పుడు శతము దలకు కాసిన 

నవతె నుంజెడివాడు, వేరొక చోటికి జే రినప్పూడు బ్రదిచేయుము అని 

bs ననగా అభిమానపూరితుడై వైరభావముతో నుండెడివాడు.” అని 
నివేదించను, “సారిపుతా, ఈ భికువునకు ఇట్లిన్న భావ మివ్వూడే 

"కాదు, పూర్వముకూడ నింతే” అని శాస్త స్థవిరుని (ప్రార్ధనమిద 
పూర్వజన్నకధ చెప్పెను, 

అతిత కధ 

పూర్వము వారాణసిలో (బహ దత్తుడు రాజ్యము చెయయుచుండగా 

బోధినత్తు డొశానొక కుటుంబికులమున బు క్టైను. ఆయన మితమెన 

మరియొక కుటుంబి వృద్దుడు. ఆయన, భార్యమాత్రము తరుణి. ఆమె 

యందు పుతుడు కలిగినాడు. ఆ వృద్దుడు తనలో “ఈమె తరుణి. 
నేను మరణించిన పిదప వపురువు నైన చేపట్టి, ధనము నాకుమారు 
నకు దక్క_నీయక పాడుచేయునేమో! ఈ ధనమును భూస్థాపన 
చేయుదును” అనుకొని, గృహాదాసుడు నందు డను వానిని జంట 

బెట్టుకొని అరణ్యమునకు జని, ఒక్కచోట ధనమును నిజేవించి, 
వానితో “నాయనా నందా నేను పోయినతరువాత ఈ ధనమును 
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నాకుమారునికి జూపుము, వనభూమిని వికయింపసీయ వలదు అని 
చెప్పును. 

ఆవల వృద్దుడు చనిపోయినాడు. కుమారుడు పెకిగి పెద్దవా డయి 

నాడు, తల్లి హెనితో “నాయనా నీతం| డి ధనము నిశేపించినాడు. 

నందునకు తెలియును, దానిని తెప్పించి, కుటుంబనంతంమును నది 

చూడుము” అని చెప్పెను. ఒకనాడు కుమారుడు " నందునితో 
“మామా, నాకోసము మానాయన నిత్నేపించిన ధన మున్న దికదా?” 
అనెను. “ఉన్నది న ” ోఎక్క_డ వాతిపెట్టినారుల “అడవిలో 

సాంమోా,*” “మంచిది. అక్క_డకే వోవుదమూ అని కుమారుడు పలుగు, 

తట్ట, తీసికొని నందుని వంట జుట్టుకొని చని, “మామా, నిధి 

యెక్క_డి అని యడిగాను. నందుడు 'ధనమున్న దొబ్బమిోాది కెక్కి, 

మదోన్నత్శు డయి “అశే డాసీప్ప తా, ఈ-చోట సిధన మేదిరా!” 

అని కుమారుని తూలనాడెను. వాని పరువవాక్కుులు వినియు విన 

నశ్షు నటించి, అట్లయిన వోవుదము అని వానిని వెంట బెట్టుకొని 

యింటికి బోయెను, రెండు మూడు రోజుల తరువాత వారు వురల నిధి 

కడకు జనిరి, నందుడు వెనుకటి వఆెన పలికెను. కుమారుడు బటులు 

పలుకక యింటికి బోయి తనలో “బయలుచదేరునపుడు నందుడు ధనము 

చూప నెంచును. అక్కడికి చేరగానే పరునము లాడును, కారణము 

తెలియకున్నది. నాతం।డికి మ్మిత్రము కుటుంబి ఆఉన్నాడుగదా. ఆయన 

నడిగినచో తెలియవచ్చును” అని చింతించి, బోధినత్యుని నన్ని ధికి 

బోయి అంతయును నివేదించి “బాబయ్యా, దినికి కారణ మేమి 

కానోన్రు?” వది యడిాాను; 

“ఏ-వోట నందుడు నిలుచుండి నిన్ను తూలనాదుచున్నాడో ఆ 

-వోటనే సీతండ్రి నిధియున్నది ఈసారి నిన్ను వాడు దూవీంప దొడగి 
నవుడు, ఏమిరా దాసా కూయుచున్నాను! అని నీవు గద్దించి వానిని 
చెట్టి, కుద్దాలముతో తది, ధనమును సై కితీసి, వానిచే మోయిం 
పుముూు అని బోధినత్వు గాధ పలిశెను, 

నీవ దాసీ కుమారుడు. నిలిచి యెచట 

నందకుడు మెండుగా వాగు నండె కలవు 

నగల (పోవు, మాలిక లని నాతలంఫు. 



1834 జాతక కధలు 

కుమారుడు బోధినత్యునకు నవమన్క_రించి, ఇంటికి బోయి, నందుని 

వెంట బెట్టుకొని నిధికడ కరిగి ఆయన చెప్పినట్లు చేసి, ధనమును 
గానివచ్చి, రంరటపో వరాము వానను; బోధినత్యుని యువ చేశాను 

సారముగా కుమారుడు దానాది పుణ్య కార్యములు చేయుచు జీమి 

"తాంతమున యభా కమ్మం గతో, 

ఫూర్వముకూడ ఈ ఖికువుస్వభావ మిట్టిదే అని బుద్దుడు ధర్మోపటేశము చేసీ జాతక 
సారాంశము వెలువఠించెను. ఆకాలమున నంవుతశు ఇప్పటి సాళి ప్రత శిష్యుడు. 

ఉండితకుతం.౦బి నేనే. 

40 ఖదిరంగార జాతకము 

శాస్త జేతవనమున విహారము చేయుచు అనాధపెండివని విషయమై చెప్పినది. 

యరయాన కథ 

కేవలము విహారము నిర్నించుటకే అనాధపిండికుడు నబదినాలుగు 
కొొట్టధనము న్యయము చేసెను. ఆయన త్రిరత్న ములచే (బుద్ధ ధర్మ 
సంఘముల నే రత్నములుగా మన్నించి, తక్కి_న రత్నములను లెక్క 
చేయలేదు. శాస్త జేతననమున వివారించుకాలమున ఆయన (ప్రతి 
దినము మూడునారులు బుద్ధదర్శనార్థము పోయెడి వాడు. (వాతఃకాల 
మున మొదటినారి. భోజనానంతరము చెండవసారి సాయంకాలము. 
మూడనసారి విహారమునకు వెడలుచుంగువాడు, ఇంతే కాక, నడువు. 
నశువముకూడ వోనువాడు, ([బహ్నచారులు కాని ఇతర "బాలురు కాని 
చె నేమి తెచ్చికినో యని నాచేతులకేసి చూచుచుందు రని ఆయన 
తలవోస్తి ఎన్నడును రిక్షహ స్తములతో పోయెడివాడు కాడు. ఉద 
యము యవాగసవును భోజననమయమునకు నెన్న, తేనె గుడము 
ముద లగునవియు  సాంకుంనసమయమున గంధము, మాల్యములు, 
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వగా, దులును పట్టించుకొనివోవును. ఈవిధముగా దానధర్మములు ఎంత 

యేుచుండునో ree "తెలియదు. కాలమంది వాన్టవారులు పత్ర 

ములు (వాసి పదుచెసిమిడి కోట్రభనము క అమహో(్రేష్టి 

వారలను అప్ప తీర్చుడని అడిగౌాడివాడు కాడు, మొత్తము పదునెని 
మిది కోట్ల ధనము నదీతీరమున పాతరలో నుండెను. వాయువువలన, 
జలమువలన నదీకూలము విరిగి పడిపోనుటచే ఆధనము నముదమునకు 
కొట్టుకొవివోయినది. మూతలు బిగిసి సినకొన్ని యినుప వించెలు సత 

మెట్లో న నమ్మ్నుదముమిోద "తేలియాడుచుం జెను. es అను 

దినము అయిదునందల భికువులకు భోజనముల యెక్మాబు కలదు. 

(శేష్టిభననము భియున్రులకు శృంగాటకమున (త్రవ్విన నపష్పువ్మరిణి నఅ 

నుండెను, వారికి కేవ్వీయీ మాకాపితలతో తుల్వముగా నుండెను, 
ఆయనయింటికి నవ్వుకి క_నంబుద్దుడు, అకీతిమపహోననిరులు, వోవు 

చుందురు. మిగిలిన భికున్రులసంఖ్య అగణంము, ఆసాౌధమునకు 

వ డంతస్తులు, వడుదాగగరములును కలవు, నాలుగవదాగరమున నుండు 

దేవి నద్ధర్శమును విశ్వసించునది ఆ కాదు. సమ్వక్ -సంబుద్భుడు సౌధము 

లోనికి వచ్చునప్పటికి ఆమె తనయంత స్తులో నుండ తేక బెజ్లలతోో 

కిందికి దిగివచ్చి నేల్యు నిలుచుండెడిది.  అశీతిమహాస్థవిరులు కాని 
అన్యస్థవిమలు కాని వచ్చినప్పుడు కూడ ఆమె నేలమోవ నిలుచుండెడిది, 
వారు వచ్చునప్పుడు పోనునప్పుడును ఆమె అటులే చేయుచుండెను, 
శవుణ గాతముడు కాని, ఆయన (శ్రావకులు కాని ఈయింటికి రాక 

పోకలు చేయుచున్న ంతవరకు నాకు సుఖము లేదు ప్రతిదినము సై. 

నుండి దిగి చేలమోద నిలుచుండ లేను. ఈనసౌాధమునకు మో రెవ్వరును 

రాకుంశునట్లు నేను కట్టుదిట్ట్రము చేయవలను” అని యామె యోాజించి, 

ఒక నాడు వుహాక రాఇవారికడకు బోయి నిలిచెను, ఎవకు* అని అత 

డడుగగా “నేను నాలుగవద్యారమున (వావేలిలో) నుండు దేవిని” అని 
యాయెొ చెప్పును, 

“ఏమిపనిమోద వచ్చినారు?” 

“సీవ్ర ఛైేష్టి చేయుపనులు చూచుట లేదా? ఆయన ఫావికాలము 
మోద దృవ్వీ నిలుసక కేవలము శమణగాతముని పూజలు చేయు 
చున్నాడు, భనము వ్యాపారమున కుపయోగించుట లేదు; సేద్యమున 
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కపయోగించుట లేదు. ఆయన నిజకార్గములమోద మనసు నిలుపు 

నట్లును, (శావకులతో (శవుణగాతము డీయింట (ప వేళింప కండు. 

నట్టును నీ వాయనకు సలహా ఈయనలెను * 

"వహాకరుచారి అమెతో “ వరితలీ, కళ్యాణకర మైన బుద్ద శాసన 
ముక (కేవీ ధనము ఖుర్సు 'పెట్లుచున్నా డు. ఆయన నాజుట్టు పట్టు 

కా ఏ తన్నినను నే నేమియు చెప్పలేను. నీవు పొమ్ము” అనెను, 

ఒకనా డామె 'ైప్టికుమారుని వద్దకు పోయి ఇ పలికెను. అతడు 

పూర కృ క ,పకారముగా పలికెను, గోపి తో ఆమె యేమియు చెప్ప 

జాల కుండను, 

గోకి నిరంతరము దానభర్శములు చేయుచు. వ్యాపారము చేయ 
కుండుటచే ఆదాయము లేక ధనములో తమకగుకూడ ఏర్పడెను.. ఇట్లు 

జరుగుచుండుట చే (శశేవ్వకి భోజన భాజనాదులు పూర్య్ణమువ లె లభించుట 

లేదు. అప్పటికిని ఆయన. భికమునంఘమునకు డానధర్శ్మములు చేయు 

-చుంజెను. కాని వండి నయాపహోర మాయజాలకుండెను, చైష్టీ రమొక 

నాడు వందనము వేసి గూరుచున్న పిదప శాస్త “నృహవతీ, మాయింట. 

దానభరృ,ములు నడ చుచున్న వా?” అనెను. 

“చిత్రము భ్త, కాని నూకలు, మజ్జిగ మాత్రము ఇచ్చు 

చున్నాను. 

“గృహపత్కి చేను రుచిపచి లేనివస్తువు లిచ్చుచున్నా నని నంకో 
చింపవద్దు, (పనన్నది_త్త తముతో బుద్ధులకు ప్ర త్యేకబుద్దులకు బుద్ధ 

(శావకులకు స కువ్మ_ములు "కావు, _ విశేహఫల పదము 
లగును, చిత్తము పవిత్రముగా నుంచుకొన్ననారి దానములు శుష్క 

ములు కానెరవు. ఇట్లు (గహింపవలెను” అని బుద్ధుడు ఈవిహయములు 

తెలిపెను, 

చిత్తము (పసన్న మైన, దక్నీణలు కావు 
స్వల్పముల్ , తథాగతునకో శా వకులకు 

భక్తి కితో బుద్ద నే సెవ అల్బ్పంబు కాదు: 

మాషవిండ సకలము మాడ్కి. హెచ్చు. 

“నృపహాపతీ, ష్ “శుష్క దానమున అష్ట. -ఆర్య వుద్దలముల 

సిచ్చినావు. కాసి శేలావు న్ న త్రినప్వుడు నమ_స్త జంబూ 
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పాలముల నావి, నప్త్పరత్నముల సెచ్చుచు పంచవముహో 

నదులను ఏక్యప్రవాహముగా చేసినట్లు (చిత్తమును (నన్న తా 
పూర్ణము చేసికొని) మహాదానము లిచ్చునపుడు (తశ య el కాని 
పరర అంకుడు (నదాచారుడు క కాని లభింప లేదు కట్లు చానాధథి 

"కారి పుద్దలుడు దుర్గ భు డయ్యెను కావున వీవు శుష్క జానము చేయు 

చున్నట్లు నంకోచింపకుము”” అసి చెప్పి బేలామ సూతైము పలికెను. 

ఆచదేవి తొలుత శేవ్వితో మాటాడ లేక తు బ్రిషూడు గైశేష్టా 

అధోగతిలో నుంగుటజే బహుశః తనమాట వినవచ్చు ననుకొసి, 
అరక రాత్రమున ఆయనశయనాగారమున (ప్రవేశించెను, 

(వీ. “ఎవరు” అనెను, 

“జీను నాలుగవహావేలీలో నుండు బేవిని * 
“ఏల వచ్చితివి?” 

“కిక్కు మంచిసనలహో యిచ్చుకోరికత వ 

“మంచిది, చెప్పాము *” 

“ముహోా,శేప్పీ, న. ప గూర్చి చింతించుట లేదు. బాల 

"బాలికల వె CGE) ద్భవి. "లేదు [(శవుణగాతిముసి ల నిశేవ 

ధనము వ్యయము "చేసితివి బహుుకాలమునుండి ధనము వ యవుగుట 

వల్లను నూతనముగా సేద్యము మొన లగునవి చేయింసకుండుట 

చేతను, [శవముణనాతిమునసినలనను నిర్ధనుడ వైతివి 9 బ్రయ్యును, 

(శమణగౌతిముని విడవకున్నావు. (శేమణులు నేటికిని సీయింటికి వచ్చు 
చున్నారు. ఇదివరలో ఆయన తీసుకొన్నది తిరుగ పంపనక్క_౦ లేదు; 
ఉంచికొనవచ్చును. కాసి నేటినుండి సీవు శ్రమాగాతముని కడకు 
బొవుట, ఆయన్మశ్రావకల సీయింటిక రానిచ్చుట కట్టిపెట్టవ లెను పోవ్చ 
సవుడుకూడ ఆయనను చూచుట మాని, నిజవ్యావారము చేసికొను చు 
కుటుంబమును పోమింపుము,” 

“పన నాకు -చెప్పనోరిన మంచినలహో ఇదియానా?” 
“అవును __ ఇచే” 

సివంటి వండల వేల లక్షల "దెవతలవల్ల ఏమాత్రము చలింపను, 

దశఒలభారివిహయమున నాకు కల శైద్ల సుమేమపర్వతమువలె అచలము, 

అ,పతివాతిము! క కళఖ్యార కారిక ముగు తీంత్ని శాసననముశేె వై ధనవ్యయము 

18 



188 నాతక కధలు 

చేయుట అనుచితి వముంటివి నీవు బుద్దశాౌననమును నిందించినావు. ఇట్టి 

దురాఖా ంరెఢితో, దుళ్ళీలత్ , అశుభదాయినితో ఒకేయింట నివసింప 

చేను. పద నాయింటినుండి, ఫ్టుముగా వేనొక చోటికి వెడలిపొము,” 

శోతాప షం ఆర్య(శావకుడు నగు అనాధవపిండికుని మాటలు 

ఏసి, ఉండుటకు ఏలు తేక. ఆమె నిజనివానస్థానమునకు బోయి బిడ్ల 

లను వేత బట్టుకొని, అక్క_దెనుండి బయలు ేఏనది. అన్యనివాస 

స్తానము దొరకనందున గ్రేప్టికి తుమాపణ చెప్పి పార్టించి ఇంటనే 
అంజ; నస దాసులు నగ రరతుకు డగు 'చేవప్పుత్రునివద్దకు బోయి 

అతనికి నమన్కారము చేసి నిలి ఇను, 
“ఏల వచ్చితిరి?” అని ఆయన అడిగినవీదప ఆము *సాాంమిో, 

చేను ఆలోచింపకుండ శేవ్విగారితో కొన్నిమాట లాడితిని, 

ఆయన నివాగస్థానమునుండి వెడలగొట్టినారు నన్ను మామ డేవీ 
నన్ని ధికి దీసికొనిపోయి, తమార్చణ వేయించి నాకు నివాసస్థాన 

తా 77 అ Se 

fee ye '్రప్టితో ఏ మన్నారు?” 

“స్వామో, శేవ్పతో బుద్దసేవ, నంఘసేవ వల దని (శవముణగాత 

ముని ఇంటికె కపోల దని అన్నా 

“అనుచితిము చేసినావు బుద్దశాననమును నిండించినావు. నిన్ను 

శేవ్వీకడకు దీసికొనిపోవు ఛై రము నాకు చాలదు.” 
అక్క_డ చేమియి తొ చ్చాటు లభింపక పోవుటచే ఆమె నలుగురు 

మహేోగాజులనన్ని ధికి బోయెను. అక్క_డకూడ అంగీకారము దొరకక, 
శక్ర En "ని చాలనమతెతో నిట్లు (ప్రార్థించెను “ద్య 

నివాసస్థానము దొ రకక బిడ్డలను చేతి బట్టుకొని దిక్కు లేక తిరుగు 
చున్నాను. "దేవర ప నాకు 'నివాసస్థానిము సిప్పింవుడు.” 

“పిన బుద్దశాననమును నిందించుట చాల అనుచితము వీపక్షుమున 
నను | శేప్టితోా “నేమియు చెప్పజాలను కాసి, (కవీ వమించు నువా 

స. మాత్రము తెలుపుదును,” 

“చి త్సము, "దేవా! తెలుపుడు.”” 

“లోకులు బుణప్యత్రములు (వ్రాసి, (శేవ్వీకడనుండి పదునెనిమిది 
కోట్ల. ధనము తిసికొన్నారు. నీవు (శేష్టి లెక్క. లగుమాస్తా వేషము 
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ధరించి, ఎవరికిని వెలుపకుండ, ఆకాగితములు పట్టుకొని కొలదెముంది 
యషతయయువకులను వంట బెట్టుకొని ఒకచేతి -కాగ్తెయులు ఒకచేత 

కలము అ వారిలయి. ష్లకు చోొెముు,. వోయి బుంటితో విలువ 

బడి యతబలముతో వారిని " శెదరించి, ఇది మో బు:౭ప తము. 

మాఫీ ఐశ్వర్యయుక్రుడై ప్రి యున్నాడు కం మతు గబేదు, ఉప్తూ 

హహ నత తెిదిగిపోయినది. మూరు తీసికొన్న కారాప కూంముంలూ ఇచ్చి 

సేయుణుి” అని మోశ కి కృనామర్ల కాములుమాాపి, క నెనిమిడికోట్ల 

సువర ము వసాూలుచేసి. వ ఉన్న కేప్టి. కొట్లలో నింపుము. 

అచిరవతీ నదీతీరమున వాతిపెట్టినధవము నదీకాలము . విరిగివకుటవే 
నము్ముదమున నకు కొట్టుకొనిపోయినడ్ దానిని వ తెచ్చా 

ఖాలీకొ ట్లులో నింపుము ముది పలాని-చోట దిక్కు 6 లేకున్న బదు నెంముది 

కోట్లధన ముకూడ , షెచ్చి కొట్లలో సనింవవ లెను. ఈళయ్బద నాలుగిస కోటు 

కొట్లలోనింపి, వ. చేసీ వీని తమాపణ్ణణా అడగవ అను” 

“తవా! దిత్త మసి యూమె శషకునిమాట కంగీకరించి. తదనునార 

ముగా ధన మంతయు నంగహించి. అర కారము _శెన్దీశె యనాగార 

మున (ప్రవేశించెను 

ఎవ రని _కేప్టి యడుగగా నామె “కేపీ, నను సీనాలుగవ 
హావేలీలో నుండు చెర్రిచేవిని. నేను మహావకాఖ్యాముశే . బుద్ధగుణ 
ములు (గహింపనేంక వెనుకటిరోజులలో మాతో ఏమా అంటిని 
నాదోవుమును తుమింపుడు శక దవం(దుని మూల 

రానలసినబుణములు పదునెనమిడిక్ "ట్టు, నదీతీరం మునుండి కొట్టుకొని 
వోయిన పదు నెనిమిదెక్ ట్లు ఓ చోట దికు శ పదునెనిమిది 

కోట్లు, మొ _త్తము కల అసల యు వసూలు చెపి ఖాలికొట్లలో సింపి 

పాను దీనివలన వ్రాయశ్సి_త్త తము చేసుకొన్నాను, జెతివవవిహార 

న్ా =n వ్యయ మలయివధభన మంతెయును A 

వం ో మును రారు 

0 

fm 

బజూననానము డొ రకకపోవుటో కష్టముగా నున్నడి _కెస్టు నను 
(a 

వ్ స్ో ఇల్ హ్ Et 53 ఇ 

అజానవతి మున చేపినదోవమును థో మిం గా క్ర అని పలశెను. 
లో లీ నాలా త ఆల ఖం a fs త ఇ 

అనాధపిండికు జామువాక్ము_.లం విని తెనలో “ఈయ తితు ననుథ 
హం bas mee : = 

వించినా నన్నది. విజదోపషమయు నాగికరిం చుచున వది కావున ఈ మను 

హైప నానన సమ్యక్ -నంబుద్భునికడకు తీసుకొని ఈ మెయభిమతిమునుబట్టి 
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తభాగతుకు నిజగుణములను 'తెలియపరచును” అనుకొని “అమ్మా, 

"దేవి, నీవు నన్ను తమాపణకోరినచో శా స్తనముఖములో కోర 

వలను” అని చును. 

“నార్కే అశు చేసెదను. నన్ను శాన సన్నిధికి గొనిబోవలను” 

అని ఆమె పలుకగా శ్రేష్టి ననే అని _పాతఃకాలముననే ఆమెను శా స్ప 
కడకు నొనిపోయి, ఆమె చేసిన దంతెయు తెలిపెను. 

“౫గృహపతీ, పాపకరా చేయువారి పాపము పండనంతవర కును 

వారు సుఖము నొందుచుందురు. పరిపక్ళమైనంతనే దుఃఖ మనుభ 

వింతురు. వుణ్యకర్మలు చేయువారు శ్రమ లనుభవించుచు పుణ్యము 
పరిపాకము నొందినంతనే సౌఖ్య మే అనుభవింతురు” అని శాస్త 

ధమ్ముపదములోని రెండుగాధలు పలికినపిమ్మట "దేవి [శోతాప త్తిఫల 
మున ప్రతివ్షితురా లయ్యెను. -చకాంకితము లై ఆ నొ _న్తచరణములా మై 

వాలి యామె భే న నేను రాగభూయిప్పనె దోవదూవితన. మాహా 

విమూఢ నై. అవిద్యచే అంథధీభూత నై తమసణగామును (గ్రహింప 

కుండుటచే అపశ బ్రములు (పయోాగించితిని, Es నన్ను తమించు 

గాక!” అని తా స్తు తుమాపణ వేడి శేష్షునినాడ శుమాపణవణను, 

ఆనమయమున అనాధవిండికుడు తననుగూర్చి శాన్తతో ఇబ్బు 
చెప్పుకొ నెను: “భ స్తే, ఈ బెవి బుద్ధసేవాదులు చేయవద్దు అని నిషే. 
ధించినప్పటికిని నన్ను పదారు కోన అ చేయవలదు 

అని నిెపీధించినను నేను దానము చేయు చుంటిని. ఛే అది నాగుణము 

"కాదా?”” 

Cae యిట్ల నెను “గృహపతీ, స్వు శోతాపన్ను డవు, ఆర్య 

శావకుడవు, అచంచల శదావంతుడవు, విశుద్ధదృష్టివి. ఈచిన్న శాక్య 

"దేని నిన్ను సిపే.ధించినను నీవు మానకుండుట ఆశ్చర్యకరము కాదు. 

సూరంకాలమున మారుడు ఆకాశమున నిలిచి దానమిచ్చినవో నరక 

మున కుమిలిపోవుదు వని బెదరించి ఎనుబదిమారల దూరము కణక 

లాడు అంగారములవ్యా వ్ చూవపినన్కుు చాన మోయవలదు అని 

పేధిం-చిన పిమ్ముటను పండితుడు పదకోరకమున నిలిచి దాన మిచ్చుట 

ఆశ్చర్వకరము” ఇట్లు చెప్పి, అనాధపీండికుడు ప్రార్థించినపిదప ఇా_స్త 

అతీతకధ చెప్పెను 
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అతత కద 

పూర్ణము వారాణసిలో (టహ్మదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 

బోధినత్తుండు వారాణసీ గైజేష్పి వంశమున బుట్టి, రాజకువూరనివలె 

సానా (పకారసుఖములలో నంవర్షితుడై , పదునారు సంవత్పరముల 

వయస్సున నర్వవిద్యలలో సిప్రుణు డయ్యాను. తంగడి కాలము వేసిన 

పిమ్మట నొకడు (గ్రేవ్స్ పదవి నొంది నాలుగు నగరద్యారములలో 
నాలుగు, నగరము నడువు నొకటి, నిజనివేశనికటమున నొకటి _ ము త్త 

వూరు దానశాలలు కట్టించినాడు, అతడు భూరిదానము లిచ్చుచు, 

శీలములను రహీంచుచు, ఉపవాస వత మనువ్యించుచుం డెను. 
ఒకనాడు పూర్వాహ్నమున బోధిసత్వున్నికె నానారస నంభరితమగు 

విశిష్టా హారమున్ను ఫరిజనము గొని వచ్చుచుండగా, నొక ప్రత్యేక 
బుద్ధుడు _ వడు దినముల తరువాత వ "లేచి భికూచార 

వేళ గమనించి “నేడు నేను వారాణసీ (శేవ్వీ గేహద్యారమునకు 
ఫోవలయు ననుకొన్హి నాగలతా దంత కాసప్టముతో పలుదోమి, 

“అనోత త్తి కాసార జలములతో ముఖ (పషమౌళనాదికముచేసి, మన 
శిలా” తలమున నిలిచి, కాయబంధనము (పటకా కట్టుకొని, చీవరము 
కట్టుకొని, కోరినంత నే వచ్చిన మృత్తికా పాత్ర చేతబట్టి, ఆకాశ గమ 

నమున బోధినత్తుని గృవహాద్యారముకడ నిలిచెను. అప్పు డాయన 
భోజనము చేయ సిద్ధముగా నుండెను. 

ఆయన పే క బుదుని జూచినంతనే పీటమోదినుండి వేచి సత్క_ 

రించి, సేవకునివంక జూచెను. *వమి చేయుదును సాంమో ** అని 

వా డనగా, “ఆయనకు భోజన భాజనము గొసిరమ్ము అసి యజ 

మానుడు పలికెను, 

ఆ తమణములో మారుడు మెపహూూ,(ేకముతోలేచి, “ఈ ప్రత్యేక 

బుదుడు భుజించి సపాహమయినది. నేడాహోారము లభింపని చో ఈతిడు 

నశించును. ఇతనిని నాశము చేయుదును. (ేవ్షి దానమున కంతి 
రాయము కలిగింతును” అని తోడనే (శేవ్వీ గృహములో 80 మూరల 
పాడవ్రున అన్ని మండలము నిర్శించి, చండ నిప్పులతో పంపి అవిచి 

మవాోనిరయమువ తె మండలము కణకణ భగభగ లాడుచుంపగా, తా 
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నాకాశమున సిలిచెను. 

భోజన భాజనముకొరకు పురుషుబు దాసిని గమనించి మహా భయ 

మున వెనుకకు మర లెను. ee జనుకకు మరలినా వ 2” అని 

బాధినత్త్వాయి పలికను “నామ, గృవామునడ డువు అన్ని కుండము 

భగభగ మండి చున్నది" అని వాడు చెప్పె ను అన్లు ఒకనితను వాత 

నింకొకడు పోయెను. తొడ కందరును ఫీతచిత్తుతై నుక కు పగుగిడి 

వచ్చిరి. 

అప్పూడు న డిట్లు చింతించాను. “నేదు నా దానమున 

కంతాాయము కల్పి ంచుటశై. మూరుడు ఉద్యు క్షుగు కానోవును, 
మారతితము మారనవానమి కాసి నన్ను చలింపకేయవతేదు చేడు 

మా యిరుెప్పురితో  నెనడు థొ క్రముంయచడో, (పతావవంపడో తేల 

వలను.” 

ప కరము చేతెబూని, ాధథెనతు3 డగ్నికుండము నొ డున నిలిచి, 

ఆకనమా వంక జూచి, _— గాంచి “ఎవరు నప ? అని యడి 

గను గ భూరుదనునోి “ఈయనస్నికు కుండొము వీవు నిర్నించినడా ౪” 

“అవును  ో“చనికొరకు?” వీ చానమున “ర కల్పించు 
టక్కు ప్రక్వెక బుధుని ([వానాములు తీయుబకు* ోనా చాన శార్యమున 

కంతరాయము కలుగ సియను, ప తక న. (వాకంములు హయ 

పీయను. నే*. సనీబలమోా., నాబలనూ తలవలనుూ అని వలికి బోధి 

సత్తు“ “ఛదంళా, (పక్నేక బుద్దా, ఈ' యన్నీ కుండలములో నేను 

తెల్యకిందులుగా పణవలసివచ్చినను చెనుకకు మరలను. మామ 

కనా తము న నౌగగు భోజుము పరిగహింపు" లౌ అని యో గాధ 

పలిశెను 

ఖం. స్యచ్చ ంవయుగ్ననెి యిీనిర యుమంటు 

పడుదు తల, కందుగా నూర్త పవాదముగను 

కాని కపాల న నార్య కార్య మార్వ్య,, 

స్వీకలిం పుడు ఫీతు నాచేతినుండి. 

కం పలికి బోదినయుంవం దాసు పాద ళీ తం 
లా అ? శ చామ భా 3 oe ము పట్టుకొ "సి ఫక్ 

ముతో అన్ని కుండలముమోాదికి నడ చను ఆవణముననే 80 మూరల 



41 లోనకు జాతకయు 148 

లోతునుండి మహాోపద్నము పెకిలేచి బుద్దుని వాడములను న్న _శిం చెను, 

పద్నమునుండి రేణువులు లేచి బుక తికస్సు విరా వాదికి. భో మెను, 

ఆయన చేహాము స సర సార న రాకీర్ల మైనట్లు కానన చ్చెను, జోలి 

నత్వ్వుడు పద్మకి రికపె నిలిచి (పేక బుద్ధుని. వాతలోసని కాహారము 

వంచెను 

ఆయన చానిని (పతి గహించి, ఆమోదించి వావ నాకా”. 

లోసి కెగురవై చి, ముహాజనము చూచు చుండగా  వహాయనవంఎన 

"కెగిరి వివిధ మేఘ పంక్తులను మర్టించునబ్లు నడచి హిమవంతెమున 
శేగను. 
యమా పరాజితు.డై ప సప పజ నివాసమున శే7ను, 

బోధిసత్తుడు పద్మ కర్ణి కోవిరావానే నిలిచియుండి, మహో జనమునకు 

దాన కీలవ రమున ధర్ సము బోధించి, పరివారనమేతుణై సృహము 
లోని గాను. ఆయన యానజ్జీవము దానాది పుణ్యకార్యములు చేసి, 

యధా కమ్మంగతో, 

3 

బుద్దుడు ధరో పదేశము చెసి శండుక నలు సఠిపోల్సి జూతకసారాంశనును వెలువ 

య ఆ-కాలమున (ప కేక బుద్దుడు అక్కడే త సు మాదుని 

జయించి పద్మకల్లికమిద నిలి-చి (ప క్యేకి బుద్దునక ఖొకు యిడిన వారాణాసి సీ శేప్పి నేనే. 

4! లోనక జాతకము 

శా_స్ట జేతవనమున విహారముచేయచు లోసకతిస్స నామక సవిరుని గూర్చి చెప్పినది. 

యఠర్యయాన రధ 

లోనకతిస్స నామక న్థవిరుజెనడు? కోనలరాప్ట్ర్రోమున స్యకీయకుల 
నాశ కుడు, నిప్ప యోజకుడు అగు మకావు . త భఖివ్సువు అతడు తన 

న. య (భష్టుజై టై కోనలరాష్ట్రమున "వేయిప"్లై 
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కారుల గడప ఉన్నగామమున పల్లెక _లెకడువున బడెను. వాడు తల్లీ 

కడుపున బడునౌడు వేయిమంది జాలరులు చేపలు పట్టుటకు వలలతో 
జనిరి, వారికి నదిలో కాసి తెటా కాదులలో కాని ఒక్క_ చిన్న చేప 
కాడ దొరకలేదు నాటినుండి జూలరులపని తరిగిపోయినది, నాటినుండి 

గ్రామము ఏడుసారు లగ్నిదస్ట మయ్యెను; ఏడుసారులు (గ్రామము రాజ 
దండన పొందెను. ఈవిధముగా ఆనాటి కానాడు దుర్గతి (పావ్పించు 

చుండగా వారు యోచించి “పూర్వ మి ట్లుం డెడిది కాదు. కాసి 

యిప్పు డానాటి కానాడు తీసికట్టుగా నున్నది. మనలో చెవడో దుర 
దృష్టవంచో. నుండును. మనము "రెండువరక్షములుగా చీలిపోవుదము” 

అని అయిదువందలు ఒకే తెగగా మిగిలిన హస్ లింకొక తెగగా 

విడివిడిగా నుండ జొచ్చిరి. లోనకతిస్పుని తలిదండ్రు లున్న తెగకు 

చాళ్భాగ్యము, రెండవవర్లమునకు ఆన్న లతెయు నాటినుండి కలుగ 

నాగను, మరలవారు ఈవర్లమును "రెండుచేసి మరల ఆవలివర్షమును 

"రెండుచేసి, ఈప అ చివరకు లోనకతిస్సుని కుటుంబమును వేరు 

పరిచి జూలకులు ఆకుఎబంబము అచృష్టహీన మని (గహించి, నెట్టి 

'ససిరి 

లకష్టముత దినములు గడువు చుండ నెలలు నిండుటచే 

ట్ర వించెను అంతిముశరీరభారి యగు ఫ్ కిని కోలుపోవ 

వీలు లేదు వాని హృదయమున అర్హత ఉపనిశ్రయము (కారణము) 
ఘుటములో దిపమువలె నుండెను. ఆమె బిడ్డను పెంచుచు, వారు ఆట 

లాడుచు పరుగాత్తునపుణ వానిచేతికి కొబ్బరి చిప్ప ఇచ్చి “ఇంటిలో 
(వవేశింప్రము అని చెప్పి, వాడు ఒకయింటిలో (పవేశించినపిదప 
తాను పలాయనము చేసెను వా డేశాకియై మువీ. యెత్తుచు ఒకచోట 

పడియుండ సాగెను. స్నానము లేదు, శరీరము శుభము చేసికొనుట 
"లేదు, వాడు ధూలిపిశాచమువ లె మహోాకష్టముతో జీవనము చేయు 
చుండెను, ఈ విధముగా ఏడునంవత్సిరములు గడచినతరువాత ఒక 

ద్యారమువడ్డ బియషము కడగా శాలినగింజలను కాకివత నరి 

తినుచుం డను. 

(శావ స్తిలో భికొటనము చేయునమయమున ధర్శసెనాపతి నారి 

ప్రతులు చూచి “ఈవాణవశ బాల జాలి గాలుపు చున్నది ప్డు 
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ఏ గామమువాడో?” అనుకొని వాసియెడ వయవలచి, “అబ్బాయో 
శా” అని పిలిచెను. వాగు వచ్చి ప్రణామము చేసి నిలిచినాడు. 
“నీవు వృగామమున నుం వాజన్తి? క్తిల్రివంైపు అచట నున్నాలళి” 

అని నారిప్పుతుడు వాని నడిగెను 
“ధ_న్హే నా కేమియు లేవు ఏనివలన కష్టములు పొందుచు 

>} eh, es q గ న్నాము అని నాతిలీవంశులు నన్ను మడిచి పలాయనవము 

“పివు (ప(వజింపోవా?? 
“ధన నేను (ప్మవజింతును కాని దర్శిదుడను నన్ను ఎవ్యురు 

(ఎ(వజింప చేయుదురు?” 

“నను మేయదును ”” 

“ఇ తము” 
RR 2 | 

నవిరుడు వాసికి భొజనాదూలు పెట్టించి ఏకా ముసుకు గొౌొనిపోయ్యి 
p ఇ ఇ హీ 

య మ్ 
గ 

సంహ _న్తములత్ న్నానము చెయించి, (పవజ్య యిచ్చి. ఏండ్లు (ఇరు 

నది నిండినతిగువాత ఆఉపసంపన్నుని యాను. అతడు వృద్ను జై సపిదప 
ల డ్ నొ og 

తోనక తి్న్ప స్థవలు డని వచు కాంచెను అతెడు అపుణ్యావంతుడు, అల్ల 

లాభుడు నయ్యును అసాభారణ చానమునగూడష అతసిపొట్ల్టనిం౫. నట్టుగా 
య 

లభించెడిది కాదు అతిని వాతలో ఒకముజ్ల ఆహారము పడరసినను 
ఆపాత అంచులవరకు నిండినట్లు 'కానవ చ్చెడేగ్ "కావున లోకులు 

లా 

ఇతసిపాాతి నిండిపోయినడి అనుకొని ఇతొపలకు ఆహారము పంచి ప్పెస్టైడె 

నాము, ఆయన వ్యాతిలో ఆఅ పహాోరము "వేయునప్పుడం అన్న చాతిలతో 

కూడ ఆహారము అంతె గానము మ్యాశ దని చెపకొొచగెశవా. కాల 

షప తు క్ష సా చ we అ వ - ప్ర కవునుని  విదర్వృనా-ఫావ యోగము) వృదివొంది అర త (ఆయ గు శ్ర వ స్ ( స్ ) గొలధ్ వంపు 

మున అగ ఫలమున (మలి ఆం అయినను ఈలఅల్పలాబ్గము తిప్పు 

లేదు. ఈవిధముగా ఆయన ఆయుగదాాయ నుంసహ్కారములు వ ణించి 

పోవుటచే పరినిర్వాణదిననముకూడ (మా ప్ర మమ్యును, 
భర్నసేనాపతి భ్యానబలమున ఆయన పరినివ_ త్తి అగు నంగతి 

గ్రహించి, ఈ లోనకతిన్న es సు వరిని ళా లము. వొందును; 

౮ 

గో 

కావున నేను ఈయనకు కప్పుసిండ భోజనము పెట్టవలెను. అని 
యోచించి ఆయనను కెంటనాసి ఖిశూర్లము (వావ _స్పిఎపేశించెను ఆ 

న ను "వంట నుండుటచే (శావ స్రిలో అనేకులు ఉన వష ను బూలనుండి 

19 
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చేతులు వోడించి (పశామము చేయలేదు. ధర్మ చేనాపతి స్టవిమనితో 

ఆయుష్మున్ సీవువోయి ఆనన వాలలో ళూరుచుండుము తేని పంపి, 

తనకు లభించిన ఆహోరముంతయు లోనకతిస్పకునకు పెట్టబం పెను, 

ఆహారము కొసిపోవు వారు లోనకతిన్పకుసి సంగతి మరచిపోయి అది 

అింతయిను తామే భుజిం-దిరి, 

"సవిరుడు తేచి విహాోరమునకు పోవునపుడు లోనకతిస్పకుడు నోయి 

ఆయీనికు వందనము చేసాను. ఆయన ఆగుచు “తగు న, భోజనము 

న అని అణుగగా లోనకుడు భ_స్తే ల క్ష అని 

చెప్పెను, స్థవిరుడు నంచీగము పొంది కాలము కనుగా నిను. భోజన 

"కాలము చాతివోయినది. ఆయుష్మున్, ఇచ్చట నే కూతరు చుందుము అన 

స్థవిరుణు లోనకతిస్సుని ఆననశాలలో కరారుదుండా పెట్టి “తాను కోనల 

నరేశుని సాభమునకు పోయెను. రాజు నపిరుని చేతిలోనుండి హా 

తీసుకొని భాజననవముయము చూచి తత్త. మగుట గమనించి వాళి 

నిండ చతు ర్యిధ మధథురిపదా ర్భములు నింపించి సవికునకు పంపెను. 

అయన చాసిని కొ సిపోయి, ఆయునషన్ , తిన్సా, ఈనాలుగసు మధురి 

పదార్థములను ఆరగింపుము అని పాత తనచేతిలోనే ఉంచుకొని నిలు 

చుంజను. లోనకుణు స్లవినునిపై గౌరవము చేతను, సిగ చేతను భుజింప 

"లేదు స “అయీస్మన్, 5 తిస్పా, సః నేను ఈపాత్రి పట్టుకొ"సి 

నిలుచుసీదును సీన్స కూరుచుండి భోజనముచేయుము. చేను ఈపాత్రిను 

చేతిలోనుండి విడిచీన-నో వమియు మిగలక పోవచ్చును అ నెను. లోనక 

తిస్పుడు అ గైాశ్యర గున్నా "సేనాధిపతి చేతివ్నాతినుండి చచొుర్యిధ మధురి 

పదార్థములు భుజించెను. ససిరుని బుదైెబలముచె సక నవమి 

“కాలేదు ఆనవముయమున లోన సకతినకుడు కడుపుసిండుగ కావలసిన 

దంతయు న ఆనాడే అతడు ఉఊపాధిర హిత స 

పాంచెను. నపు్వుుక్ నంబుదుుడు దగ్గర నిలుచుండి తిన్సుని శరీధ మునకు 

దాహ్మకియ మ. శరీర ధాతువులు సేకరించి న్రైత్వ నిర్మాణము 

చేయించాను. 

ఆనమయమున భిక్సువులు భ నమావిష్టులె “ఆయుష్మంతు 
లారా, లోనక తిన్సస్థవిరుడు పుణ్య వాంనుడు, అల్బలాభుడు అయినను ఈ 

విధముగా ఆర వ్ట్ధర్య ము (అర్హ తము) పొందినాడు అనుకొను-చుండిరి. 

gs 

/- 
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అ జావ జ్ జ్ ల బ్బ జ న బుద్ద డు ధర శ్రనభలో (పవళించి “ఖవువులారా హూుంచుండి నమో 

మాటాయంచునస్నారు?” అనెను. వాపు భన్తే  ఈవిషయమి అసి 
చో ఎడల 

నా ర LE a ఇ... తానా జ్, లు తకు స స చెవ్నర్, బుద్దుడి ౨ “భతఎనులాడా ఈభిషయివు స్వయమంగా అల్బృలాభుగ్వు 

ఆయిెరాౌరా , అర్హ నను పరాక వొందినారు. పూరంజన్మములో ఇత 

లకు నచూ లాభమును నాధ కలిగించుటచే క అల లాభు 
రాం 

పయి అసిత్య డుకిమై అనాత్శ్మికు సిదర్శినాయు క భావన (యూాగా 
Pet 0 

భ్వాసనం) వ్ర వలనరూపముగా ఆర్యభర్మలబ్ల పొందివాడు” అని 

~ / త య స క పర్దూబన్నా కథ చెప్పెను 

అతత కథ 

పూర్వము క్ి పస సమ్మానంబుద్దుసి కాలమున ఒకానొక ఖికును 

ఒక ్కక్కూయుంటి నాశియించి (గావుమున సివసించుచుంచెను అతడు 

మంచి ఒడవడికలిగ్స్ యాడ యాగా భ్యాస సక్యుడై యుండెను. 

ఒకానొక క ణాసవ స్టవిమను, ఒక అర్హ ో డు - అందరితో నమముగా 
ములగువారా-సనూడ 'ఆగామమునకు వచ్చి ద్ర సస నూత లికి 

ఆవును నంతై , ఆయన చాత "తాను పు యకం ఉంటి వొడి 

వోయి నషఇారవముగా భా జను పెట్టి, కొంచెము థరక్శ్మధనము , విసి 
శోరునికి నమిస్క_రించి “భ స మావిహారముడాటి ఆవలకు పోవలదు. 
నేను సాయంకాలవువచ్చి వర్శించెదను ” అని పలెను.  సపికుతు 

విపహారమునకుజూయి అక్కడ నివసించు మనుసిక నవున్మ్క_రించి అను 

మతిపొండి భూరుచుంాను.. సివాసిస్టవిమి డాయనను ప్రీతితో ఆమం 
తించి “ఆర్నా భితోహారము లఫీంచినదా*ి అని యడిగాను, 

“ఆ లఫించినడి”” “ఎచ్చట “సనమోపగామముతో కటుంబి 

యింటి” అని శెయనాసనాదిక వుడి గది చాపు వునెను, అంతట 

తెన వల్మ్క_లమును వాతను (పక్కనుంచి కహూమ్మండె థ్యానమగ్ను 

డ మెను 
లి || న 
సాయంకాల మవంనవంచలుంబ ౫ ంధవమాల్యములను తల దివ మును 

ంనుకోొని నిజోరమునకుణోయిు సివాసిస్టపమునుకు నమస్కరించి 
జీ 

చ ఒకానొక సప్ముడు వచ్చినాడు ఇచట నున్నాడా*” అని 
హా "ల లు శ్రే 

అడీగను. “అవును వచ్చినాయి”. “ఇప్పు డెక్కుడ నున్నా 
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ఆదిలో నున్నాడు,” 

కుటుంబ ఆయన సన్ని ధికి జని నమన్కరించి (పక్క_నగూరు చుండి 

ధర్మ కథనము పిసి, చల్లని సాొయంసనమంయుమున చై త్యమునకు బోధి 

వృక్షమునకు పూజలుచేసి దీపము వెలిగించి ఇనున్సురు స్థవిరులను 

మగరునాతు భిశుకు బిలిచెను, నివాసిస్థవిరుశు తనలో ““ఈకుటుంనికి 

నాపై ఆదరము తగ్జినట్లున్నది ఈ భికువు ఈ విహారమున నివసించు 

పతుమున కుటుంబి నన్ను కొంచెమైన గారవింపడు” అని భావించి 

అనంతువ్య చెంది ఉపాయ మాలోచించి “ఈవిహారములో ఈభికుపు 
నిలవకుండ చేయవలను” అని నిశ్సయించను. “ఊదనయము అర్హతకు 

భిక్షకు వచ్చినపుడు నాతో మాటాడలేదు. తన గుణావిషయమయిశకాని 
కుటుంబివిపషయ మైకాని నాకు దుర్భావము "లేదని ఈయనకు తెలియదు 

అనుకొని స్థవిరుడు తనగదిలోనికి బోయి ఢథ్యానసుఖమగ్నుడ మయ్యెను, 

మరునాడు నివాసి స్టవిరుగు తొలుత జాగరూకతతో గంట 
మోగించి తనశ్రేలితో ఆతని తలుపు తట్టి, కుటుంబిగృహామునకు 
వెడలిపోయెను. ఆయన భికుకుని పొతె ముందుకొని ఆననమున గూరు 

చుండ బెట్టి “6 భదంతా, ఆగంతుక స ఎచ్చట నున్నాడు? అని 

అడిగాను 

ఈర న్స్వాాం యూ ప్పుని నమాూావవాచ  మెరుగను, చేను గంటవాయించి 

తలుపు తట్రినను ఆయన లేవలేదు. నిన్న ఇచ్చట మచ్య్వమైన భోజ 
నముచెసి జీర్ణముకాక నిద్రించుచుండ వచ్చును. ఇట్టిస్థానములందు 
(ప్రనన్నులగచుందురు * అవి పలికెను. వృ ణానవ నవిుడు తన భితూ 

వార వేళకు (పతీథీ.౦చుచున్న వాడై స్నానము చెసి, పట్టుచీవరము 
ధరించి. భిమూవాతిక పట్టుకొని ఆకాశ మనమున అన్యస్థానము 

చేరినాడు. 

కుటుంబ స్లవిరునకు నర్పి, గుజశర్క_ర కలిపిన పాయసము (తావ 

నిచ్చి, వాత్రమును సువాసనగల సున ముతో తోమించి, ఆహార ముతో 
నింపి, ళం ఛన ఆ నవిరుకు మాగాయానము నొందియుండవచ్చును. 

దీనిని కొసిపొమ్ము”” అనెను. నే అని వాడు పాయనపాత అందు 
కొసి పోవుచు తనలో “ఆ భిఘువు దీనిని రుచిమూాచిన-చో, వెడబట్లి 

ఏధిలోసికి నెట్టినను విడువడు. కాని దిని నెట్లు వినియాగింతును? ఎవరి 
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కైన ఇ తునేని నంగతి బయటబశును. నీటిలో విసరి వేడునేని నేయి 

పె కి కానబశును. నేలమోాద పారబోతునేని కాకులు గుమిగూ'కును 

అని తిలవోయుచుండి దగ్గ భూభాగము గానఒడెను. అగ్నితో గాలిన 
బాగ్గులుతిస్తి అగ్చట చాయనముంచి చానిమై బొగ్లులుకక్తి, విళాంము 
నకు బోయెను. అచ్చట భితువుశు లేడు. నా ఆశయముగహించి 

అన్నతో చనియుండును. అయ్యో, నాపేశానవలన అయు క కారగము 

చేసితినే” అని యాతడనుకొ నెను. 

అవ్చటినుండి యతనికి మిమ్మ_టముగా గార శ్రనన్య ముచ్యూతె 

ముయెొంను. నాటినుండి యతణు శ్రీ ణించి (పేతిమువలెనమయి, -చని 

వోయి, నిరయము పొంజెను. వానివాపము పంచగుటచే 500 జనులలో 

వాడు వరునగా యత్వుడైె తినుటకు తొండినాలక్, ఒక నాశుమా(తము 

గర్భమలము మెండుగా తినను, అనంతరము 500 పుట్టుక లలో 

శునకమై ఒకనాసు కక్కి_నకూడా కణుపవునిండ తినెను. ఎన్న సను వానికి 
పూశ్హాహారము లభింపలేదు. శునక జన్నానంతరము వాడు కాళీ 
రాష్ట్ర ములో కుగ్రామమున ముస్ట్రవానియింట బున్తైను. వాడు. వుట్టి 

నప్పటినుండి ఆయింటివారికి మరింత దుర్లతిప కాను వాని కెన్నణును 

కడుపునిండ గంజియెన దొరకలేదు వానికి మిత్రవిందకుడు అసి 
"వేరు పెట్టిరి, వాని తలిదండులు ఆకలిజాధపడజూాలకు పో, మాసు 

-మొగమువాడా అని సెట్టి వెసిరి, 

తిరిగితిరిగి వాడు వారాణసికి వచ్చినాడు.  ఆకాలమున బోధి 

స తుడు విఖ్యా కాచాయ్యుడై_ 500 మారావకులకు విద్య చెప్పుచుండెను. 

వారణాసి నివాసు లారోజులలో బీదవిద్యాస్టలకు అన్నము పెట్టి 

ఉచితిముగా చదువు చెప్పించు మండిరి. మ్నితివిందకుడు జూధిన తని 
కడ విద్యలు నేయ్ఫుకొనుచుండను. పూను మును స్వ భానుడు, కలవా 

ప్రియుడు నగుటచే లోనివారలను కొట్టుచు తిబుగుచుండెను. గుప్పు 
వాసికి బుద్దిచెప్పినను వాడు విచెడినాణుకాగు. కావున వాసివలన 

ఆదాయము మంవగించెను. వాజబు పోరాబుచు మాణానకులను బంధం 

చుచు గుమవు మందలింపు వినక ఒకనాడు గారిపోయి (పతంతి 

(గామముచేరి కూలికి కుదిరి జీవించుచుంజెను. వాని కొక బీదడానితో 
సంబంధము కుదిరెను. దానివలన లఇరువృుకుబిడ్డలు కలిగిరి. అనంతరము 
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గామవాసులు ోనుశాగన మేదో దుశ్ళానన పుదో మూక "జెలుపు 
చుం. మని మిత్రిపందమునకు భ ఫతఇచ్చి, నివాసార్లము [గావముము 

మొగను కంక్రము సరించి యిచ్చిరి. వా డచ్చట నివసిం దటవలన 

గొమమునకం ఏణాురట్లు గశాజదండము పడెను, ఏశునారులు వాది 

గృహాములు దగ్గముల మ్యును ఏడుగాద్లు రాజభటులు తటాకము 

లెండి బెటెరి “దా మి(తెవిం దకుడిం గాక పూరము మనకిట్లు జరుగ 

లేదు. ఇతెడు వచ్చినప్పటినుండియు స్టితిగచులు మరింతి చెడిపోయినవి. 

అని [గావువాసు అతినిని నెట్టి వేసిరి తిన బిడ్డలను దీసికొని అతడు 
సలారారమునకు బోవుచు యరు గ స్తమైన కాననములో చేరెను. 
౬క్క_డి ఇనుత్సులతెనసే భార్యను బడ్డలను భడకీ,ంచిరి. అత డచటినుండి 

పలానునమువేసి అమునిు కిపాస దు గంభిరవును మేుగల నసమ్ముద 
ధ్ 
a 

క్ట 

- Cad 

సర (గావుమ. చేరను ఆసా సడవ బయలుదేరు చుం౫ను అతెడ్డు 

నాకలో కర్నకానుడుగా కుదికి అందులో సెక్కె_.ను అపనోజులు 

పవన సంగా వయాణమువేసే వడవనాడు ఆగిపోయెను వడవలోసి 
వానగా అద్భష్ట్రహానుసి సూచించు శలాక తీసి గురి చేసినాయ అది వడు 

పగ్యాయములు మిత్రపంవకుసన్నివై పె నచ్చాను అంతల పడివవారు 
గ్ 

ఇదు తెన్సయిచ్చిి వానిని నమ్ముద్రనములానికి నెట్టిరి. పడవ నా'గినరి. 
ల్ oi 

లో ఆఅ 8 లాడ్ అ జు లో 

ముక కిండకు- ౧ చేబుకలాఎక మొక్కి కశ తెలిబో యును. కశ్యప 
(au 

భు 

బుద్దుని కాలమున నతు చిలము రిశించిన కారరామునగ వానికి 

వ మాధముున గ టిక విమానము నలుగువ చెనపుతికలు లభిం i 
ళు 

చిర,  వారిత నతిగు సూూహము సుఖ మనుభపుచుచ.-ఉజను, 
In విమాన “వితల ఒక మర్లు న వాహాకాల యు సళ్లు వూనుభవింతురూ, 

న ౭ aE. 

వడవనాగా * దుఃఖ మనుభవింప బావుచు తిమరాక కెదుకు చూచు 

గుం" మని ఆదేక్ంచిరి వాస కడఉలిపోవగానే మిత్రవించదవళు. తెప్ప 
యుక్క _ వెయి, రజతి విమానము నున్న అష్ట చేవతా ప్రతిక లను 

(వీంచెను. వారిని విడిచి పొవగా వుణి విమానమున పోడశ చేనతా 
కన్యలు లభుంచిరి అనంతరము కనక వివానమున ముప్పుడి యిద్దరు 

"దేవకణ్నులు లభించిరి వారి మూటలు వినక అతడు యత న; రమున్న 

ఆంతిర్తీ స్రపము నాను అందు యక్ ణ్ యొక తె అజరూపముంణ నిహా 

రించుచుంజును, అది యన్నశి యని తెలియక మిత విందకున. అజ 
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మూంసనలుద్దుజ దాని కాలు పట్టుకొ నెను అది వాని నె తోసి 

జేయగా జీతము వారాణసిలో "పరిఖోప రి భాగయువ కంటక గల్ల 

మావ పడి, నేల మోది కొంగను 

ఆరోజాలలతో -వోరులు పరిఖకు వచ్చి మేతి ముము తాసాగాడి ముక 

లను తరచుగా నంపహారిం ముచుండిరి య్. గేపకులం గోపలను ౫ ౧ తనక న 

వలెనసి వార్ళ్యమున నే దాగియుండిరి 

మితైవిండకుణు లేచి నిలిచి మేకలను జూచి “చేను నము వమున 

నొక ముకకాలు పట్టుకొంటిని, అది తన్నగా వచ్చి యిచ్చట సన. 

ఇప్తూ డొకమెక స పట్టుకి కొంటి నేసి అది నన్ను నమువమున పెం 

"దేవతా పుటతికల నన్నిథికి నెట్టి వేయును” అనుకొని అనాలో దితెముగా 
నొకమేకకాలు పట్టుకొ నెను. కేడచ యది ఆక్రంననముచేయ, అన్ని 
దిక్కు_లనుండి అజపాలకులు వచ్చి వానిని పట్టుకొని “ద్రంతెకాలము 

రాజుగారి మేకలను అపహరించి భహీంచుచున న్న్న వును వీడో యం 

అతనిని తన్ని, కట్టి, రాజాసన్ని ధెకి లాగుకొెనిజో యిది, 

ఆసమయమున బోధినత్తుడు 500 మాణవకులతో గా షం 

వచ్చుచు మితవందకుసి జూచ్చి నససుపించి య త 

మాళిష్యురు, ఏవని చేల కట్టి త్రీపికొ ని వోవుచున్నా ఎ అపి చాయా న్యు 

ఆర్యా, -ఈదొంగ మేకను పట్టుకొనుటవలన బంధించినాము,.”” “మంచిని 

దాసునిగా నిచ్చిన-చో ఏడు మా నన్నిధిలో జీవించుచుంినను ” 

చి త్రము ఆర్యా.” అని వారు వానిని విడిచి పోయిరి, 

మిత్రేవింనక్కా ఇంతికాల మెచ్చట నూంటివి?”” అని బోధినత్త్యు 

డడిగిను, తాను చేసినదంతియి వాడు చెప్పెను. 

“మేలు కోరువారి ఉపచేశి ప్రకారము చేయనందున ఇట్టు సంభవిం 

చినదిి” అని బోధిసత్తు డి గాధ పలికెను 

మేకకాళ్ళు పట్టు మి[తవిందకువ లె 

నోకమునను కుందు జూవెె ఎవడు 

మేలు కోరునట్లి మి[తులయుపటేళ 

మను'సలింకు కన్య మావలించు. 

మరణానంతరము వా రిరువురు యభా కమ్మంగ తా. 
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శా_స్ట ధర్మో పదేశము చేసి కెండుకథలు సలిపోల్చి జూతకసారాంశము వెలువరించెను, 

ఆసమయమున మ్్మతవిందకుడు “వృ లోసక తిస్పృ స్తవిరుడు; లోక పసిద్దు డెన 

ఆచార్యుడు cE 

42 కపోత జాతకము 

శాస్త జేతవనమున విహళించున వుడు లోభి యగు నొకానాక ఖితువునుగూర్చి చెప్పి 
నది. అతనిలోభిత్యమునకు సంబంధించినకథ నవమ _నిపాతమున కాకజాతకమున 
కానవచ్చును. ఆసమయమున బుద్దునితో భిక్షువులు “భే ఈభితువు లోభి ఆని 
చెప్పిలి అంతలు బుద్దు డాభితువుతో భిక్యూ నీవు నిజముగా లోఖిచా?” 3 అనెను. 

అభెన్నే అవును ౨ ఒఫొతూ్యూ నీవు వూర్వజన్మములో కూడ లోభి జే. లోళముచేతే 

నీవు [పాణములు కోలంపోయితివి; నీవలన పండితులు తమని వాసస్రౌానములు కోలుపో 

వలనీ వచ్చెను అని బుద్దుడు వూర్యజన్మకభథ చెప్పును. 

అతిత కధ 

షై 

బోధిసత్య్వడు కవోతము కడుపున పుశ్తును ఆదినములలో వారాణసి 
ఆనాలా ~ స ఆఫ్ ఇవ ఇర జయ జ్ బలే అచ సం అస లో 

సెచాగుుంలు వ్రుణ్బవాంఛచే అర్య అర్క అయ్యల బంట్లు సెచానారిము 

పూరంము (బహ్నదత్నడు వారాణసిలో రాజ్యము చేయుచుండగా 
ఎని ణి 

" డితో అలిన బుటలు (వెలాజ దియు చుండిరి. వారాణని కేన కడ 
CD cn ౬ అ 

నున్న వంటవాడు కూడి తిన వంటయింట బుట్ట (వేలాడ దీసెను. 
అందు బోధి నత్తుడు (కహోతిము నవాన మేర్ప్చరచుకొనెను. ఆయన 

OR 

ఉదయమే లెచి, ట్ర న. చరించి, సాయతంకాలమునకు మరలి 

వచ్చుచు, అచ్చట కాలడేపము చేయుచుండెను 
FE 

ఒకనాడు కాకి వంటయింటి మోడుగా సనెగిరిపోవుచు పులుపు, తీపి 
ఉప్పూసోపలు, మాంనము మొదలగువాని వానన  తిగులుటచే లోభము 

గా a డ్ న్ జ చో 

SE న. 3మక్స్వమాంనము లెట్లు లభించును అని యోచించి, 

సమోావమున వాలి రాయ నమయమున కపోతిము వాకశొలలో 

\ 

$ 

త వెశింశొలు మకమూనను. ఈ పారానవామూలమున నాకు వముత్చ్యె 
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మాంసనములు లభించును అని తలచి, కాకి మరునాడు (పాతఃకాలమే 

వచ్చి కపోతము మేతకై. బయలు బేరునపుడు తాను కూడ దాని వెను 
జంట బోవుచుంజను. పాపఫురము మాచి *మితవూ, వల నావెంట 

చ౭ింతును? *అనెను. “సామ్య మో చర్య నాకు నచ్చినది. నేటి 
నుండి మివ్వునునరించెదను”, “మతమా, సీయాహోారము వేరు నా 

యోహోరము వేరు, నీవు ee దుర టము.”” “స్వామి, 
మారు అహార వున్వేవించునపుడు నేను మీావెంట ఆహారార్థము 

వత్తును.”” “మంచిది. వ. త్తతతో నుండవలెను,” కాకమీనకు 
భోధిన నత్వ్వు డి ట్టుపదేశించి, మేతశై_ తిరుగుచు తృణ బీజాదులు తిను 
చుండెను. కాకము వంట బోవుచు పేడలో వురుగులను గాలించి 
తినుచు, కడుపు సింప్రుకొనుచు, బోధి నత్తుని నన్నిధికి వచ్చి “నామా, 
మారు హాచ్చుగా తిరుగుచున్నారు. అతి భుక్తము కూడదు” అని 

పలికను. కపోతము నాయంనమయమున ఇంటికి మరలి వచ్చినప్పుడు 

కాకికూడ వాక శాలలో (ప్రవేశించెను. “యన కపోతము వేరొక పత్సని 

'సంటగొని వచ్చినదా” అసి పాచకుడు కాకికి గూడ బుట్ట (వేలాడ 
“సను. నాటినుండి యుభయులు నచ్చటనే సివసి ంచుచుండికి. ఒక 

నాడు (కేవ్టీ కోనము బహు మత్స్యమాంనములు తెచ్చినారు. పాచ 
కుడు వానిని వంటయింతిలో నక క్క_డక్క_డ (వెలదీసినాడు. వానిని 

జూడ కాకమునకు నో రూరెను. *మేతకు బోవక నే సిక్కడనే 
యుండి వీనిని మెక్క_వతెను” అని తలపోసి కాకి రాతి వేళ మూలు 
గుచు పండుకొ నెను, మరునాడు. బోధినత్యుడు మేతెకు_ బోన్హచు 

“మతమా, కాకమూ, రము భౌ అని విలిపషాను. “స్యావిరా, మారు వొండు. 

నాకు కడుపునొప్పి!” “మిత్రమా కాకులకు కడుపునొప్పి పుట్టు నని 
ఇంతకుమున్ను విని యుండలేదు రాఖి జాముజామునకు కాకికి మూర 3 

వచ్చును దీపపువ_త్తి మ్రింగినచో తాత్కాలికముగా తగ్గును. ఈ 
si నములను తిన కోరిక ప. కలిగి నట్టున్నడి మానవ భోజ 

ము సీకు పడదు. దీనికి లోపడ వెంట రము. “రాతేను 

ల “కి నడవడియేె a జ. కాక అ(ప్రమ త్త 

తతో నుండుము” అని ఉపచేశించి కపోతము చడలిపోయిను 
వంటవాడు నానావిధ ముత్స్య్వమాంనములు వండి వొగుపెట్టి భోజ 

26 
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నముల మోది మూత కొంచెము తెరచి పెట్టి, ఆవలకు బోయి వెవుట 

మడుచుషొనుచుంజెను. కాకి బుట్టల” నుండి తల సె కెత్తి వంటయిల్లు 

పరికించి పాచకు డావలకు భోవుట (గహీంచి “నేటికి నా మనోరథ 

మిోడేరు కాలము వచ్చినది. మాంన ఖండము తిందుసా. ముల్లు 

మాంసమును తిందునా” అని చింతించి. ముళ్ణమాంనమును వేగముగా 

తినలేను. కావున పెద్ద ముక్క_ తెచ్చి బుట్టలో బెట్టుకొని తిందును 
అని లేచి, రనకరండము మోద వాలెను, గరాటి జారుటచే టక్ అని 

చప్వు డయ్యాను. 

వంటనా డాచప్పుడు విని ఏ మిది యని పరుగెత్తుకొని వచ్చి కాకిని 

చూచి “ ఢెష్ట్షి కై. వండిన మాంసమును ఈ చెడుగాకి (మింగ గోము 

చున్నది. శప్లీశై చేసినాను కాని ఈబుద్ది లేని దానికోనము కాదు 
దీనితో నాకేలొ అని తలుపులు మూసి కాకిని పట్టుకొని, ఒంటిమిది 
"రెక్కలు లాగి అల్లము వుప్పు నూరి, వులి మజ్జిగలో కలిపి, దాని 
యొడలినిండ బూపి దానిని బుట్టలో బడవేసెను. మంటకు తాళలేక 

కాకి మూలుగుచుండెను. బోధినత్తుడు సాయంకాలము వచ్చి కాకి 
యవస్థ చూచి *లోభికాకవమూ, నా మాట వినక, వపేరానవలన మహో 

యాంతెన చెందుచున్నావు” అని యీగాధ పలికెను. 

ఎవడు తనహ్మితైషు లిచ్చిన యపబేళ 
మన్యథాకరెంచు నట్టి వాడు 

పావురమ్ముమాట పాటింప కరిచేత 
భంగ పడిన కాకి భంగి జెడును. 

ఈగాధ చెప్పి బోధిసత్తుడు “ఇక నేనిచ్చట నిలువరాదు” అని 

అన్యస్థానముసనకు బోయెను, కాక మచ్చటనే చచ్చెను, వంటవాడు 

బుట్టతోగూడ దానిని పెంట పోగుపై చారవేసను. 

బుద్ధుడు ధర్మబోధ వేసీ ఆర్యసత్యములను (పకాశింప జేయనప్పటికి ఆభితువు అనా 

-గామిఫలము పొందెను. కాస్త జూతకసారాంశము వెలిబుచ్చెను. ఆకాలమున "కాకి 

చేటి లోఫభిభికువు; పావురము నేనే. 
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శా_స్ట జేతవనమున నివసించునపుడు ఒక్కమాట కూడ లెక్కచేయని ఖితువును 
నాలి చెప్పినది. 

భరయాన కథ 

అప్పుడు భికువుతో “భియా, నీవు నిజముగా చెప్పినది లెక్క 
చేయనివాడవేనా?ి” అనెను, “భ న చిత్తము” ోభితూ, సీన్ర కేవల 

మప్వుడు కాదు. పూర్వజన్మమున గూడ. ఇశ్లేయుంటివి. ఈస్వ్యభావ 
ముచే నీవు పండితులమాట వినక వామువాత బడి [పాములు కోలు 

పోతిపిి” అని భగవాన్ పూరగ్దజన్న వృతాంతము చెప్పెను. 

అతత కట 

సూరంము వారాణసిలో (ట్రహ్మాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ 

బోధిసత్యుడు కానీరా, స్టములో నొక సంపన్న వంశమున జన్మించెను. 

క్రమముగా నీతడు పెద్దవాడయి, కావుమువలన బాధ జనించుటయు, 

నిష్కా.మమువలన సుఖము కలుగుటయు (గహీంచి, కామము విడిచి 
(పవజించి, పంచనీలములను అషఫ్టనమాపత్తులను వొంది, ధ్యానసుఖ 

మున నుండి, అనంతరము 500  తాపననంఖఘమున కాచార్వుు జై 

యుండెను. 

ఒకనాడు నర్పవోతకము నఖఫావానునారముగా మనలుచ్చు ఒక 

తాపసుని కుటీరము జే౭ను డానియెడ పృుతవీతి కలుకగా  తాపసుడు 
డాసిని వెదురుగొట్టములో నుంచి పోపీంచుచుంజెను. వేణున్సనం 

దుండుటచే దానికి వేణుక మని పేరు వచ్చెను. తాపసునకు వేణుకు 
డను పేరు నచ్చెను. తాపసుడు వామును పెంచుచుండె నని బోధి 

నత్తుడు విని, అతనిని బెలిపించి, “నీవు అశ్విషమును జెంచుచున్నా 
వట నిజమా” అని యడిగను, 

“నత్వమే.”” “పాము నెన్నడును విశేగసింపరాదు. ఇక దానిని 

వెంచవడ్దు.”” “శిష్య డాచార్యునకువలె నా కది పైతిపాత్రము, దానిని 
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విడిచి యుండజాలను.ల” “అ ట్లయిన బాసివలననే నీ _పాణములు 
కోల్యోవుదుపుఎ” 

తాపసుడు బోధినత్తుని మాట వినలేదు, పామును విడిచిపెట్టలేదు, 

తిగుబాత కొొలదిరోజులకు తాపసు లందరు ఫలాహార ణార్థము బయలు 

"దేరి, ఒకచోట సండ్లు సులభ మగుట (గ్రహించి, ెండునూడురోజు 
లక్క_-డ నే యుండిరి. వేణుకుడు వెదురు గొట్టములో నర్పము నుంచి, 
వారి వెంట సెడలెను. మరలివచ్చిన తరువాత సీతకు నర్చ్పమున 

“కాపార మిచ్చు తెలప్రున 'వెదురుగొట్టము మూత తీసెను; నాయనా, 

ఆకలి నాొన్నావా*” అనెను. నెండుమూడు రోజులు నిరాజోం 

ముగా నుండుటచే పాము కువితమై, (ప్రసారిత వహాన్రమును కంచి, 
తాపసుని _వాణములు తీస్తి అడవిలోనికి (పాకివోయెను, 

"తాపసు లది చూచి బోధిసత్తునిత జెప్పిరి, ఆయన ౪వమునకి 

దహానసనంస్కా_రము చేయించి, బువీగణమును రక్పించి, తిన్మభధ్యమున 

నుపవిషుడె, వారల కుపచేశ పూర్వకముగా సీ గాధ బలికెను 

తన మేలు కోరి హాతమ్ము వ-దించు 

నాప్తుల యపదేశ మనుసలించండొ 

ఆతండు వేళుకు డను పాముతం్మడి 

పోలిక నాళమ్ము పొందుట నిజము. 

ఈప్రకారముగా బోధినత్తుడు బుమిగణమున కుపదేశ మిచ్చి, 
నాలుగు[బహ్నూ వివాోరములను తనలో భావించి, ఆయును ముగిసిన 

వనుక బహ్మలోకమును జేరెను, 

బుద్దుడు భరో పబేశము చేస్తి జూతకములు సలిపోల్చి సారాంశము వెలుపలింఖెను. 

ఆజన్మములోే వేళుకుని తండి ఇప్పటి భితువు; మిగిలిన సంఘము బుద్దపలివత్సు; గణ 

కాస్స చ 
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ఛా స్త మగధ దెశములో విపహాలిందునుండ-గా 2ఒ-కావాజు (గామములోని మూర్థులను 

గుళించి చెప్పినది. 

ఎరమూన కథ 

ఒకప్పుకు బుద్దుడు (తావ_స్పినుండి మగధ శాపమునకు జని, 

అచ్చట విచరించునపుడు ఒకానొక గామము చేరెను. ఆగ్రామమువెంచ 
మహోమూాగరు లుండిరి. వా రంన రొకనాడు గుమిగూడి తమలో నికి 

నిర్లయించుకొ”ెనిరి, “అడవిలోనికి బోయి పని చేయునపుడు దోమలు 

మనలను కుట్టుచున్న వి. అందువలన మనపనులకు విన్నుము కలూచ 

చున్నది. ఎల్ల రము విండ్లు ఆయుధములు కొనివోయి, వానితో తలపడి 

అన్ని దోమలను చీల్చి నరికి వేయువము,”” అనంతరము వా ర ౫వికిజోయి 

మశకములను బాణములతో గొట్టుతిలంవుతోో ఒకర్మిప నొకరు అలు 

గులు విడుచుకొని [పపోారముల చేసికొని చాఫతో నచ్చి [గ్రామము 
ముధంను పలుపలను అన్ని -వోఎలను పడియుండివె ఫికునంఘుముతో 

శాన భిమార్భ మాాగామమున (ప్రవేశించాను. [గ్రామములో శేషి౨చిన 
బుద్దిమంతొలు భగవానుని మాచి, (గామజ్యారమున మండప 'మేర్చాబు 
చేస్తి బుద్దనహితముగా భితునంఘమునకు మహాదానములిచ్చి, శా_స్తకు 

ప్రణామము చేసి, కూరుచుండిరి, అక్క_డ నిక్క_డ బడియున్న జనులను 
జూచి శాస్త ఉవానకులతో “ఇచ్చట చాలమంది రోగస లున్నారు. 

ప శేమి చేసినారు?” అ నెను, 
“ఛస్తే వీరు దోములతో పోరాడవలె నని పోయి ఒకరి నొక్క 

గాయపరచుకొన్నారు” అని వా రనిరి శాన్త “శేనల మిష్పుడే పేమ 
మహోమూూార్లులుగా లేరు, పూర్యముకూడ ఇశ్తు చేసినవాయమి అని, 
అక్క_డివారి 'వార్గనత్నా పూర్వజన్నకధ చెప్పెను. 

అతత కధ 

పూరగంము వారాణపిలో (బహ్నాద తుడు గాజగముచేయుచుండాగా 

బోధిన తుడు వాణిజ్యమున జవయ్యాతె చేయుచుండెను. నాడు కాకీ 
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డాస్ట్ర్రిప్రు నరహద్దు గావుములో వడ్రంగు లనేకులు నివసించుచుండిరి. 
అందొక వృద్ధ వర్హి కుడు చెక్కు. చెక్కు... చుండెను. తొమవాతివతా తళ 
తిఫిలాడు వాసి బట్టత లమిాడ పదోవువాలి ముక్కుతో పాడి చెను. 

నమిాపమున కూముచున్న కుమారునితో వడ్రంగి “నాయనా, 
దోమ నాతలమోద కుట్టుచున్నడి దానిని తోలివేయుము” అని 
చెప్పెను. “నశే నాయనా, నీవు కదలక ఒక్క_జెబ్బతో దీని తుద 
ముట్టించెదను” అని కుమారుడు పలికెను. 

వ్యావారార మాగామముచేరిన. బోధిన త్తుంణు ఆనమయమునక్రు 
వ[డంగిశాలలోసికి వచ్చి కూూరు చుండియుండెను. 

“ఈ దోమను తోలు” అన్నాడు తండ్రి. 
“నరే నాయనా అని కుమారుడు వెనుకనుండి పలికి వాడిగల 

గొడ్డలియె త్తి దోవుపై గొట్టగ్యా తల రెండు చెక్క_లయి, వృద్దుడు 
చేలనాలను. అదిచూాచి బోధిన త్ర్యుడు తనలో “వివేకముకల (పత్యతు 
శ్యృతునయినను మేలే. దండన ఖీతివలన నయినను వాడు పరులను 
సంహారింపడు” అనుకొని యీోగాధథ పలికినాడు. 

మూర మితునిక్నన్న బుద్దిమంతుండు 

కాతవు డగుటయే సముచిత మగును. 

జడవమతి యైన పు(తుడు తంగడి జం 

మశకమ్మును వధించు మాంద్యమునందు. 

ఇట్లు పలికి బోధిన తుడు వెడలిపోయెను, వడంగి కళేబరమునకు 
జ్ఞ్వాతులు తగిన కర్శచేసిరి. 

తా స్ట ధర్మో పబేశము చేసి జూతకసారాంశము “వెలువలించెను. ఆసమయమున గాథ 
పలికి చనుచున్న వ _ర్హకుడు "నేనే, 
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అనో శా_స్ట జేతేవనమున విహారము చేయుము అనాధవిండిక _శోష్షీ దాసినిగూర్చి చెప్పినది 

భరయాన కధ 

అనాధవీండికునకు రోహిణి యనుడాసి కలదు ఒకనాడు దాని వ్య ద్ద 

మాత కూగురు ధాన్యము దంపుచోటికి బోయి పండుకొన్నది మక్ 

కములు దానిని చుట్టుముట్టి సూదులతో పొడిచినట్లు కుట్టినది. అది 

కుమారికతో “అమ్మా, నన్ను ఈగలు కుట్టుచున్న వి. ఏనిని తోలుముూి” 
అనెను. “అమూ, తోఆదనూి అని తభ్రియొడలిపై గూరుచుండి, 
రోకటితో ఈగలను చంపదలచి, తల్లిపై. రోకటితో కొనును. తెల్లి 
మరణించుట చూచి అవ చచ్చిపోయిన దని డాసి రోదనము కేల 

సాగాను. ఈ నంగతి ేవ్స్క తెలిసినది. ఆయన వృద్ధురాలికి దహన 
సంన్కా_రాదులు చేయించి, పృ మంతెయు ప _స్తకు సివేదిం 

చెను. “గృహాపతీ, కేవల మిప్పుడే కాదు, , పూర్వముకాడ ఇళ్లు చేసి 

నది” అసి ఫూర్వజ న్నకధ చెప్పెను. 

అతీత కధ 

పూరంము వారాణసిలో (బ్రహ్మాద తుడు కాజ్యుముచేయుచుండగా 

బోధిన త్ర్యడు జేస్ట్ కులమున జన్నించి, తం[డి మరణానంతరము (ప్పి. 

స్థానము నొంచెను. ఆయనకు రోహిణి యను దాసి యుంగను 

కేమారిక బియ్యము దంపుచోటిక తలి ల్లి వెళ్ళి, కిందబంకుకొని ఈగ 

మోద |వాలగా “అమ్మా ఈగను తేలి అన్నది. కెపాతెరు 

రోకలితో ఈగను కొట్టునప్పటికి తెల్లి తలపగిలి మృతి నౌండెను 
రోహిణి రోదనము చేయ ఎతిత జరిగిన నంగతివిని బాధి 

స తుడు “ఈలోకమున బుద్ధికల శతునయినను మేలే” అని తలపోసి 
ఈ గాధ పలికెను: 

బీ మూర్గమిగతుని చెలిమికి మించి 

"తెలివి కల్లీన కా[తవులు మేలు చూవె. 
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తల్లిని జంపి కోషిల్లుయ నున్న 

మోాగాత త్ర డొోహాణి మోమును గనుము 

ఈ గాధలోసని పండితి [పశంగామూలమున బోధిన తుడు ధర శ్రము 

నుప బేళించెను 

శా_స్థ భరతో ప టేశము చేసి ఆండుకథలు సరిపోల్చి జూతకసారాంశము వెలువరఠిం'చెను, 

అప్పటి తల్లి ఇప్పటి తల్లియే కూతురు ఇప్పటి హాతుక్కే మహా, శేష్షి నేనే. 

46 ఆరామదూనక  జొతకము 

ఇళ? 

bs కోసలదేశమున ఒకానొక (_గామమందలి ఆరాను నాభళకుగి గాలి చెప్పినది. 

యరయాన కథ 

వా న్స కోనలమున విచరించుచు నొశకానొక (గామము చేరను. 
గృహ స్టాక్ డు భగవానుని నిమం(తించి ఉదా్య్యానమున దింపి బుద్గనసహాత 

ముగా భిత్వునంఘమునకు భోజనము పెట్టి “భన ఈ యుద్యానమున 

పివారింపుడూ అని చెప్పెను. 

భితువులు తేది తోటమాలిని పంట బెట్టుకొని ఉద్యానమున 
విహూరించుచు ఒకయంగణము చూాచి, “ఉపాసనా, ఈయుద్యానములో 

అన్ని -చోటులలో చిక్క_ని సీడయున్న ది కాని యాయంగణములోే 

నృతము కాన ముక్క. కాని లేదు. దీనికి కారణ మేమి?” అనిరి, 
“భే, ఈతోట. పెంచునమయమున పల్లెటూరి కురడు నీకు 

చల్లుచు, -ఈ[వాంతమున మొక్కలను 'పెల్లగింది వాని(వెళ్ళ లోతును 

బట్టి సరు చల్లుచుండెడివాడు. ఆమొక్క.లు వాడి నళించిపోయినవి. 

అందుచే ఈ! వాంతెము మైదాన మయివపోయినది”” అసి వారు చెప్పిరి. 

భియువులు శా_స్హకడ కేగి ఈవిషమయము తెలిపిరి, శాస్త భిక్షువు 
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లారా, ఇప్పూజే కాదు; పూర్వముకూడ -ఈ(గాముచాలుడు ఆరామ 
యు న లొ న్ 

నాళకుడు” అసి పూర్యజన్నృక ధ చెప్పును. 

అతత కద 

పూర్యకాలమున వారా-సిలో (బహ్నదత్తుడు రాజము చేయు 

చుండగా వారాణసిలో ఉత్సవము జరుగునని ఘోషన జరిగను. 

ఉత్పెవ జర్ శలబ్లము ఏినినంతచే వగరవాసులు వేడుక చూడ బయలు 

"వడలిరి. 

ఆనమయమున రాజోద్యానములో మర్క_టము లనేక ముండెను. 
ఉద్యాన పాలకుడు “శగరముస వేడుకలు జరుగుచున్నవి. మిరు 
ముక్క...లకు నీరు చల్లు డని వానరములతో . జెప్పి పోయి, ఉత్పవ 

ములో నేనుకూడ ఫాల్లూందునూ అని తలచి, వానర 'జ్యెమ్టుని నవి 

వించి “చాబా, వానం జ్వ్వేష్టా, ఈయుద్యానము మిక్కి.లి యుపయోగ 
శారి. ఇందలి పప్పు, పల్లవ, ఫలములు మోకు పనికివచ్సును. నగర 

ములో వేడుక జరుగుచున్నది నేను పోయివత్తును. నేను వచ్చులోగా 

మూ రందరు నుదాననములోని చిన్ని -మొక్క_లవ సీపు పవోయగల రాబో 

అసి యడిగాను. “పోయగలము”. అట్లయిన భద్రముగా సీరు పోయ 
వను” అని తోటమాలి తోలు తిత్తులు, కొయ్య బూక్కె._నలునుూ 

ఇచ్చి బ్యును. 

వానరములు ముక్క_ల ముదళ్ళలో సీర పోయుచుండిగా వానర 
జ్వ్యేస్థుణం వానితో న ట్లనెను వానరములారా, ఉదకమును మనము 
వృధా చేయరాదు. తొలుత మారు చిన్న మొక గాలను పీక్కి వాని 

(వేళ్ళు ఎంతెయుండునో గమనింపుడు. లోతుగా నున్న వేళ్ళకు ఎక్కువ 
సీయ్కి తెక్కు.వలోతున నున్నవానికి తక్కు_వసిరు. పోయిణు. ఈ 
యువక మయిపోయినపిమ్నుట మరల సీరు దుర్గ భము”, 

మంచిదని వానరము లాపకారమేచేసెను. ఆ సమయమున బుడి 
మంతుడొకడు -రాజవోడదానములతో వానరములు చసినపనిమాచి 

“వానరములారా, వల చిన్న మొక గాలనువీకెవేసి, మూల! పమారామును 

బట్టిస్రువో యుచున్నా రు?” అని యడిగను. 

క మాంైాస్రర్ చేస్షుడిట్లు చేయుడెని ఆనతిచ్చినారి” అనియని చెప్పగా 

24 
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బుద్గిమంచుడు తనలో” పీరుమూళర్దులు మూర్షులగమును గహింపక 

అనర్జ కార పులగుదురు” అనుకొని, బహిరంగముగా ఈగాధపలి కెను 

జ పకార మ్హముొనళింప నొగి చేర్చు చేని 

యజటిడి యుపకాతి హార దం బగునెని ర్ ల వ 
చెరచును పని మూార్భనరుడ్కు వనమ్ము 

-గాపాడుచుం జెడి కపి విభమ్మునను. 

ఆ బుదివుంతచుడు వానర జ్యెస్షునిమందలించి, సిజపదివారముతో 

నుద్యానమునుండి "వడలివో యను, 

కాస్ట ధర్మో పటదేశము చేస, ండుక థలు సలిపోల్చి జాతకసారాంశము వెలువలించెను, 

అప్పటీ వానరముల నాయికుడు ఇప్పటి (గామబాలుడు; బుద్దిమంతుడు నేనే, 

47 వారుణీ జాతకము 

శాస్త జేతవనమున విహళించుచు మద్యము చెడగొట్టువానిని గూర్చి చెప్పినది. 

వలయాన కథ 

అనాధవీండికుని మి|తేముయిన ముద్యవ్యాపారి హఊమొకడు తిక మైన 

మద్యము త మూమచేయించ్చి బంగారమునకు, వెండికి, వికయించు 

చుండెను ఒకనా డతణు ముదం మముచు చాలమంది మదం౦పాడము 

లున్న వేళ తనశిషవ్యునితో “నాయనా, వీరికడనుండి మూలము పీక 
రించి మద్య మిము”” అని గారని వెడలిపోయెను. మదషపానము 

చేయివారు నడువు నడుము లనణఖండములు తెప్పించుకొని తిను 

చున్న ట్లు ఆశిష్యుడు చూచి, మద్యము ఘూటుగా నున్న వని తలచి, 

మద్యపాత్రములో గొట్టము నిండులవణము వేసి జనుల కీయసాగాను, 
ఉమ్మి వేసి వారు *ీఇందులో ఏమి వేసినావు” అని అడిగిరి. 
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“మోరు (_తాగినవుడు నడుమ నమ ఉప్పు తినుచుండుట చూచి 

దీసిలో ఉప్పు కలివినాను.” 
“దంత మంచిమద్యమును వాడువేసినావ్రుి”” అని నిందించి వాపు 

"లేచిపోయిరి, 

వ్యావారి వచ్చి ఒక్కగలును. అకుంశుట గమనించి, “_తాగువా 
కచటికి బోయినారు*ొ” అని కురవాని నడిగినాడు. 

వాడు జరిగిన దంతయు చెప్పినాడు యజమానుడు “ఓపీ 

మూదుడా, ఇంతమంచి మద్యము శచెరిపినావే!”” అని మందలించి, 

అవిషయము అనాధపిండికునితో జెప్పెను. అడి చెప్పు దగినవిషయ 
మని అనాధపిండికుడు తలవోసి, జేతవనమునకు జని ఇొ స్తకు (ప్రణా 
మము చేసి ఆనంగతి చెప్పెను. “గృవాపతీ కేవల మిప్పుడే కాదు; 
లూర (యక పె శ్యప్రకార మె చేసినాడు” అని ేష్టిమాద పూర్వ 

మ చెప్పెను. 

అతీత కథ 

పూర్వము వారాణసిలో (బహ్నదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ 

బోధినత్తుండు వారాణసిలో (్రేప్షి యయ్యిను, ఆయన నాశ్రయించి 
వారుణి వణిజుడు జీవించు-చుండెను. వాడు తీక్ష్య సురను సంపాదించి 

దాసిని వ్మక్రయింపు మని యనుచరునితొ జెప్పి స్నానమునకు బోయెను. 
వాడు వడలి పోనగానే యనుచనచుడు సురలో లవణము కలికి వించి 

పను. సుశావణిక్కు_ తిరిగి వచ్చి తన శిష్యుడు చేసిన పని (గ్రహించి 

డేష్టితో ఇప్పుకొనెను. “మూథఢులు, అనర్ల కుశలురు మంచికి 
బోయి చెడు తెత్తురూ అని ఫీ యీ గాధ పలికెను. 

ఉపకార మునళించు నోరుపు6 నేర్చు 

చాలని మూాట్టుని మే లఅశుభంబి : 

కొండన్న శిషుండు కుండెడాసవము 

విరిచిన రీతిని వికశంబు చేయు, 

బో ధినత్నుు డీగాధతో ధర శ్రైము బోథిం వినాడు. 

శాస్త జూతక సారాంశము వెలిబుచ్చెను. ఆ-కాలమున మద్యము విడిచినవాడు ఇప్పుటి 

కొర వాడు? వా రాణసీ (శేష్టి “నేసే. 
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శా_స్ట జేతవనమున విహారము చేయుచు నూట వినని భితువుని గూల్చి చెప్పినది. 

భరయూశన కద 

శా న్స ఆభియువుతో “సీను కేవల మిప్పుడే కాదు, పూర్యముకూడి 
మాట వినువాడమవ్రు కావు. అందుచేతనే బుదివుంచులమాట వివక్ష 

వాడిక ప్తివలన రెంగుముక్క_ తై వీధిలో పడినాను. సనీయొకనిమూలమున 
-వేయిమందిజనులు పాణములు కోలుపోయిరి” అని పూర్వ్యజన్నకథ 

చెప్పినాడు. 

ఆతలతిత కధ 

ప్రార౦ము వారాణసిలో బహూ దత్తుడు రాజము చేయుచుంప, 

ఒకానొక కుుగామములో నొక (బాహ్మణుడు వేదభ్భనామక ముంతైము 

నరిగియుంచెను ఆ మంత్రము మహా్నర్శ్మము, న నయతి 

యాగము ఫుటిల్లినపు డా మంత్రమును పునశ్చరణ _ చేసినచో 
ఆకాశమునుండి స్వప్త రత్న వర్షము కురియు నట. 

ఆ కాలమున బోధినత్యు డా గబాహ్నాణుని కడ వ్ద్య లభ్య్వసించు 

చుంకౌను. ఒకవాణశు (బాహ్మ్నణుడు బోధినత్తుని వంట శెట్టుకొని పదో 

పనిమోద న్వగావుము నుండి బయలు బేరి చేది రాష్ట్రము (పవేశించెను 
మార్ష మధ్యమున నపవిలో పేననక -చోరు లనువారు 500 మంది 

దోవీడులు చేయుచుండిరి. వారు బాధినత్తుని వేదభ్ళ wre: 

పట్టు వకవ. 

ఎందుచే వారిని పేననక వోరు లందురు? వారు ఇరువురను పట్టు 
కొసి అందులో నొకరిని ధనము తేమని పంపుదురు కావున వారి 

కా వేరు వచ్చిన వట. వారు తండి కొడుకులను బట్టుకొని, మాకు 

భనము తెచ్చి స కుమావుని కొసి పౌ మృుందురు. తల్లీ కూతుళ్ళను 

బట్టుకొని తల్లిని విడిచి పెట్టుదురు. గురు శ్ష్యులు దొరికినవో శివ్యున 

విడుతురు, 

వారు వెదభ్ళ (బాహ్మణుని పట్టుకొని బోధినత్తుని విడిచిరి. 
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ఆయన ఆచార్యునకు నమస్కరించి “ఒకటి పం-- కోజులలో మలి 

వత్తును: మారు భయపడ వలదు నేను చెప్పినట్లు కోయు". “కేటి ల 

ధనవర్థము కచుపీంచుయోగమున్నది. మామ మం త ఎమ 
చేసి ధనవర్ష్దము నుటింపవలదు అట్టు చేపనచొ మానను 5060 - 

లును వినాశీము నొందుదురు” అని ఆచామ్సునకు ey న 

el తలిపోయును, సాయం సమయమున -వోకులు eS 

కట్టి పజవ్నావై చికి. అప్పుడు తూమ్పదిక్కున ప పాన్ల చం దదింబ మ 

యించెను, రానాకు నశ్ను[తెములు మ. నవన్దచు నము 'తై 

యాగము సంభవించు నని గహీంచి “నేను శమపడ నేలః మంత 
ముచ్చరించి రత్నములను కురిపించి చోరుల కిచ్చి, యధథానుఖము 

పోవుదునూ అని తలచి “చోరులారా న న్నేల ల! అని 

యచడిగను “ఆర్యా, ధనార్గము.” అ టుయిన-చో నా సింధనముల 

నూడదీసి, శ్ శిరశస్నానము చాలట గంభాను న. చేసి నూతన 

వశము లిచ్చి, పుపష్ప్పృమాలీిక చేసి నన్ను = పెట్టును అని పలి 

కను. చోరు లశ్లు చేసిరి. న న అ 2 వెలిసి 

కొని, మంత్ర ముచ్చరించి, ఆకాశము వంక జూచను. తోజనే 
ఆకనమునుండి ర త్నములు "రాలను, 

దోరు లా ధనము పోగు చేసికొని ఉ త్తిరీయములలో 

మూటలు కట్టుకొని బయలు చేరిరి. |(బావ్మాణుకు కూ౫ ననున 
రించెను. ఆ చోమలను వేరొక చోర పంచశతిము వచ్చి పట్టుకొ నెను. 

“ము ముల పట్టుకొొంటిరి?”” “దనారముంి గ్విశాకు ధనము వలయు నేని 

ఈ _బాహ్నణుసి పట్టుకొనును ఇత డాకనమువంక జూచి ధనము 

కురిపింపగలణు, ఈ ధనము మా కీవిధముగా నే అభించిన ది.” 

నూతన -చోయులు వారిని విడిచి (బాహ్మణుని పట్టుకొని మాకు 
గూడ ధన మి మనిరి. “నేను మోకు భన మిత్తును కాసి ఛనన్య 

యోగము నేటినుండి సంవత్సరమునకు గాని నంభసింపదు మోకు 

ట్ వువనర మేని అంతవరకును "వేచి య.౦డుడు. అప్పుడు ధనవర్షిము 

రిపింతును” అని (బాహ్నణుశు చెప్పెను, 

చోరులు కోపించి “ఓయి దుష్ట (చాహ్మ్నాలుడా, ఇంతకు ముండే 

అన్యులకు ధన మిచ్చి మమ్ము మ్యాతిము సంవత్సింము నంకు వెచి 
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యుండిమందు వా!” అని పదును గల కత్తితో నతనిని రెంంస ముక్క 
లుగా నరం, (ఈ కత్రా "బార్నవె స “సేగముగా బోయి వనుకటి వోలు 

ట్రై ప్ర సవా సంహారించి రత్న ములు సం(గ“హాంచిరి ఆవల 

బాం లు కుుతములునూ విడివడ్, పరస్పరము యుద్దము చేయగా 

వ్రణంనుయు మూ్యూతిము మిగిలిరి ఈ విధముగా వేయనుంది నిహుతు 

అయిరి, 

వా రిరుప్రురు ధనమును గానిపోయి, ఒకానొక (గామ నమిాప 

మందలి స అం ధనమును చాచి పెట్టి, అం దొకడు సెన్ 

హాస్తుడై. కా పెట్టుకొని యుండను, రెండవవోడు బియ్యము త్రీప్రిక్రాొ 

అన్నము వండుటశై. (గామములోనికి బోయెను. లోభము వినాశ 

మునమి మూలము కదా? ధనముకడ గూరచున్న వాడు తనలో 
“వాడు వచ్చి దినిని రెండు భాగములు చేసి సగము తీసిఫానును, 

"కావున న. వచ్చినంతి నే కాని సి ఖడ్డముతో ' ఖండింతును” అను 

కొని కత్తి సిదముగా నుంచి వానిరాక దురు మాచుచుం డెను. 

రెండవచాగుకూడ నిట్లు చింతించెను “ఆభనము రండుభాగములు 

చేయన ఆను అన్న ములో వినము కలిపిపెట్టి, వానిని చంది భన మంతయు 

చేదే వహారింతును ”” ఇట్లు తలచి వాడు అన్నము వండి, తిని, మిగిలిన 

దానితో విష. ముకలివి, = తకు బోయెను. వాడు గిన్నె నేలపై పె "బెట్టు 

చుండ "మొదటివాడు వానిని ఖడ్డముతో రెండుతుండెములు చేసి, భోజ 

నము వేసి, (పాణములు విడి చను. ఆధనమువలన నెల్లరు సి [ప్రకార 

ముగా వినాశనము నొందిరి. 

బోధిసత్వుడు రెండురోడాలలో ధనము తీసికొని వచ్చెను. ఆచార్యుడు 

కనబడ నేదు. ధనము నిత _ప్పమైెయుం డెను, “ఆచార్యుడు నామాట 

ప్నక్ ధనవర్ష ము కురిప తత క. అందరును నశించియుందురు” అను 

కొసి ముహామార్షము వెంట పయసించెను. పోవుచుండగా వమారక్షములో 

ద్విధాఖండిత మై మెన ఆచాయ్యనిచేవాము కనబడగా నామాట వినక 

అంలామన్షు మరణించినాడు అనుకొని బోధినత్తుుడు క శైలు పోగుచేసి, 

చితి పేర్ని, అడవి పూవులతో ఆచామ్య నిక కళేబరము పూజించి, దహాన 
నంస్కారములు చెసను. మరికొంతెదూరము వోవునప్పటిక్ పంచశత 

-వోరులశ వములును, అనంతరము చెంసపవందలయీబది కళేబరములును 



48 వేదబ్బ జాతకము 167 

(రెండుతక్కు_వగా) కనబడినవి. వానిని కూచి “డేయిమందితో నొపప్పుప 

తప్ప అందకు నాశనము పొందినాయ. ఉభణయలు నెచటికి బోయి 

యుందువు” అసి బావించి వోవుచుంపగా అరణ్యమా రము కవ బడెను 

ఆ | తో ననుజను నుండగా మూటకట్టిన ననా సుతల దాగి 

యున్న యన్న వుగి నే న్యు, పతక. న నె మ్బ క చట శమును “కావ[ుడ్తే 

యెను. సిరీపనిచేసియుందు రనిభావించి, గోన Me వ స 

ఇంకొక డెడియని చెదకుచుండ రహస ప్ర "దేశమున శవనముకనబవెను 

“ఆచార్యుడు నామాటవినకపోవుటచే తాను నశించుకేకాక వేయి 

మందికిగూడవినాశము కల్పించెను. ఉపాయమెమగక నిపష్కైరంముగా 

తమలాభముకొరకు యత్నీందువారు మా యాఇార్యునివ లె ఇక 

నంపూర్థ నాశ ముచెందుదురు ” అనుకొని ఈగాధ చెప్పినాడు 

అనుచిత చూర్చాన నర్హంబు "నెవడు 

వాొంఛించ్చు చెడిపోవు వాడు నిక్కు_ముగ. 

చేతి దేశమునకు చెందిన చోర 

సంఘంబు వెదర్చు, కా స్రుపండ్తుని 

జంప యావల తానె చచ్చినయట్లు. 

వనము మారుమోాగునట్లు బోధిసత్తుడు ఈ ప్రకారముగాపలిక 

చీపతలు గాధువాదముచేయుచుండగా ఈగాథారూపమున ధర . 

ముఎచేశించి, ఆధనమునుగొని, ఇంటికిబోయి, | 

ములు చేయుచు, జీవితొంతమున .యభాక మ్మ్ంగ త్ో, 

బుద్దుడు ధర్మోపదేశము చేస్తి జాశక సారాంశము 'వెలువరించెను. అప్పటి వైదర్భ 

(బ్రాహ్మణుడు ఇప్పటి మూర్భభితువు; శిష్యుడు శన, 
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49 నక్షత జాతకము 
ఇం అలావో 

కాస్థ జేతవనమున విహళంచుచుండ ఒకానొక ఆడశీవకుని గూల్చి చెప్పినది 

ఎరయాన కథ 

షొ 

బాహా ము వేం యుటరు నిర్హయము జకరిగినడి, “ఫలాని రోజున వచి 

ల్లను క క్ి పోవుదుము” ఆని వ సిశ్చయయమయినది. ఆరో జూన 

మగపెండ్లివారు తాము విశ్యసించిన ఆజీవకునికడకు బోయి భే 
మే మోనాడు Ss చేయుదుము. నక్షత్రము బా గన్న చా?” 

అని అడిగిరి. “పిఠు నన్ను ముందుగా నడుగక తిధమాడ నిర్ల యించు 

కొని వచ్చి, ఇప్పుడు న న్నడుగుచున్నారు” అనుకొని కోకించి “se 
వారము నేర్పెదనుూ అనుకొని “నేడు నత్నత్రము బాగుగా లేదు. నేడు 

మంగళ కార్యము చేయవద్దు. చేసితి చేని చాలనషప్టము నంభవించును” 

రుస పసప్పెను 

ఆవంశములోసి పెద్ద ఆజివకునిమాట నమి ఆనాడు (శావ స్తికి 

త నగ న (ఆడ ఏ పెండి వారు మంగ శ్ర క్రియ లన్నియు 

ముగించి "పెండ్లివారు రాలేదని “వారు నేడు నిరయము చేసి వచ్చి 

జాతు ప వాల ధనవ్యయ మె మనది. వారితో మన కేమి? మన 

విడ్డను మరి యొకనికిచ్చి వివాహము చేయుదము ఆని తలంచి వేరొక 
నికీ విల్లనిబ్బు వివాపహాము చేసినారు. 

య మ పల్రటూరివారు వచ్చి “పిల్ల నిండూి అని అడిగిరి, నావ సి 

వాసులు వారితో మో పల్రటూరి గృాహనులు మహాోదు రా రులు. 

లగ్నము నిర్హయించి, "రాక re ననాదరించినారు. మోతు దీ తోవ 

పెంట వచ్చితిరో ఆ (తోవచే మరలి పొంగు. మాబిడ్డను వేరొకనికిచ్చి 
పెండ్లి చేసినాము” అసి వారు జగడవమూడ వారు వచ్చిన (తోవచే మరలి 

పోయిరి 

ఆజీవకుసివలన శుభకార్యమునకు విఘ్నము కలిగిన దని భిక్షువు 
లకు తెలిసినడి వారు ధర్శనభలో కూరుచుండి. “ఇష్టాగోప్పి చేయు 
చుండిరి, శా స్ఫ అమగుబెంచి “భికువులారా, కూరుచుండి వమి నంభా 

ee _స్తిలోసి యెకకన్యను జన వనన — యొక కులపు తుని కిచ్చి 
29 

ey 
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వీంచు చున్నారు?” అన్నాడు. వారు పులాన విషయము అని చెప్పి 

సారు, అప్పూడు శా_స్హ “ోభితువులారాా ఆజీవకుడు లఇ్రప్పుడేకాదు, 
పూర్ణ కాలమున గూడ కుపితెడై వారి మంగళ కార్యమునకు 
పిఘ్నుము కఠలిగించినాడు” అని పూర్వ జన కధ చెప్పినాడు. 

ఆతిత రధ 

పూర్యము వారాణసిలో (బవాద తుడు le ర స 

పల్లెటూారివారికిల్లను నగరవాసి తన "కుమారున కిమ్నని కోరి తిధి 
నిర్ణ యించి తమ కులగసరువగు ఆజీవకునితో *భదంతా, చేడు మా 
ప్రింటు శుభ కార్యమునకు నకుత్రము శుభ పదమూ” అని యడి 

గను, “తమ ఇచ్చ వచ్చినట్లు తిధి నిర్లయించుకొొని నగరవాసులు నన్ని 

ప్ఫుడడుగు చున్నారు” అనుకొని ఆయన యోజించి “వేకు నశు[తము 

శుభ ప్రదము కాదు. శుభకార్యము చేసిన చో వినాశము సంభవించును” 
అని చెప్పెను. ఆయన వాక్కుల యెడ విశ్యానముచే నగర వాసులు 
బయలుబేరలేదు. “ఈ ముహూర్తము నిశారణ వేసినవారు నగర 
వాసులే. వారే రాలేదు. ఎట్టివారు ! 2 “అనుకొని గామవాసులు 

తెమ పిల్లను వేరొకనికిచ్చి పెండ్లి వేసిరి, 

Se తహ నగరవాసులు (గాముమునకు బోయి విల్ల నడిగిరి. 

“మోరు నగరవాసులు గృహపతుల మర్యాదలతో మోకు పని లేదు. 

మారే వారము నిర్ల యించితిరి, కాసి వెండ్రి కుమా _క్రెను తీనుకొొని 

పోవ ఆారైతిరి. మిరు రానందున పిల్లను వరొకని కిచ్చి పెండ్లి చేసి 

తిమి” అని (గామనాసులు చెప్పిరి. 

“ఆజీవకుని మే మడిగినాము, నక్షత్రము మంచిది కా దని ఆయన 

చెప్పుట వలన నిన్న మము రావతేదు. విల్లను మూ కింతు"? 

“మూరు నకాలమునకు రాలేదు. ఇప్పు ణశామె అన్యునిది, “పెండ్లి 

మూడ చెండి యెట్లు చేయగలము?” 

ఈ విధముగా "వారు వివదించుచుండగ్యా వవో పనిమిోద ఆగాము 

మునకు వచ్చిన బుదిమంతు డొకడు నగరవాసులు చెప్పిన దంతయు 

విని “నకుత్రములతో నేమి పని? బిడ్డ లభ్య వాగుట శుభప్రదము 
కాడా?” అని ఈ గాధ పఠలికను 

22 
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తారాబలము చూచి తేరలు మూార్జునకో 

ఫలనీద్ది కలుగ 'చేపనియందు గాని 

(శ్రీరమ్య ఫలసీద్ది తార యాగాబె | 

ఫలసిద్ది తార తేపగిది పొందించు?ి 

తాము కలహించినను బిడ్డ లభింపక పోవుటచే నగరవాసులు తవు 
సివానమునకు వెడలి పోయిరి, 

వాస్ట భర్మోపదేశము చేసీ శండు కభలం సలిపోల్సి జాతకసారాంశమును “వెలువ 

లెంచెను ఆకాలమున ఆజీవకుడు నేటి ఆజీవకుడే! అప్పటి వంశములు ఇప్పటి వంశ 
ములే అకాలమున గాథ పలికి నిలువబడిన బుద్దిమంతుడు సః 
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శాస్త జేతపవనమున విహాలించు సమయమున లోకోపకారమును గూల్చి చెప్పినది 

ఎరమూనకభో 

ఆకధ  పం్యజడెండవ నిపాతమున మహోకగ్య జాతెకమున (469) 

వచ్చును. 

అతత కధ 

పూరంము వారాణసిలో (బ్రవ్మా దత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 

బోధినత్తు శాయన య(గ్రమహివీ. కడుపున బుట్టినాణు_ నామకరణము 
నా డతసికి (బ్రహ్మద_ర్తకుమారు డని చేమ "పెట్టినారు. పదునారు 

నంవత్సెరముల వయసున నతడు తకు శిలలో విద్వాభఖ్యానము చేసి, 

మూడు వేదములలోను అప్పాదశ విద్యలలోను నిష్టాతు డయినాడు. 

తండి యతనిసి యువ రాజును చేసినాడు. ఆ కాలమున  వాాాణపీ 

(పజలు చేవతలను పూజించువారు. దేవతలకు గాగశాలు మేకలు, 
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కుక్కుుటములు సూకరములు మొదలగునవి బలి యిచ్చి, పుష్ప 

గంధములతో పూజుంచుచుండిరి. బోధినత్వు డిట్లు భావించెను. “చేడు 
జనులు మూఖథి విశ్వానమున బహు  (వాణివధ చేయుచున్నారు. 

వుహాజన మధర్శ మార్షిమున (ప్రవర్త ౦చుచున్నది నను రాజ్యము 

నకు వచ్చినతరువాత జంటే వధ మానివీంచు నుపాయము మూతును.” 
ఆత డొకనాడు రధమెక్క్ నగరము దాటిపోయి, మార్లములో 

మహావటవృతు.ము[కింద జనము గుమిగాడి, కొడుకులను కొమార 

లను క్రీర్రిని సంపదను అను[గహింప వృత. దేవతను (హ్రార్థి ంచుచుండిరి. 

బోధినత్తుండు రధము దిగి, చెట్టు దరికి పోయి. ఆరాధకునివఆ నుడ 
కముతో నభిపేకించి, వుప్పు గంధములతో నర్చించి, (ప్రదతీణము 
చేసి, చేవతలకు నమస్కరించి, రధ మెక్కి, నగరములో (బవేశించెను. 
నాడు మొద లాయగన అప్పు డప్పు చారాధకునివల నియమముగా 

పూజలు చేయుచుండెను, 

తండి పోయినతరువాత బోధినత్యుడు రాజ్యమునకు వచ్చి, నాలు 
గగతులను వర్జించి, దవే రాజ ధర్మము లభ్యసించుచు, ధర్మమార్లమున 

పరిపాలన చేయుచుండెను, ఒకనా డాయన తనలో “రాజ్యమునకు 
వచ్చినాను. వెనుక నెను తలపెట్టినడాని నిప్పుడు నరవేర్పవలను ” 
అని చింతించి అమాత్య్యులను రావించి, (వావ ాలనా, గ్పువాపతు 

లను నమావేశసరచి, *ఆనముులారా, వకారణముే నాకు రాజంము 

వచ్చినదో మాకు తెలియునా?”” అని యడిగెను. “మాకు తెలియదు 
చేవా! "అని బారు పలికిరి, “చేను వటవృతు.మును గంధాదులతో 
అర్చించి, అంజలి పట్ట నమన్మరించదుట మోర పూరంము మాచి 

నారా *చి త్తిము దేవా,” “అప్పుడు నేనుపతిజ్ఞ చేసినాను. “చేను 
రాజ్యమునకు వచ్చినయెడల పీకు బలిపూజ చేయుదు నని” ఆజేవతాను 

(గహాము వలన నా క్ర రాజ్యము లభించినది. ఇప్పుడు బలి యిళత్తును. 

బలిపూజకు మిరు త్వరగా సమస్తము సిద్ధము చేయవలయును.” 
“దేబ్యా వమేమి సిద్ధము యచేయవ అను?” “నారాజ్యములో పంచదుక్మీ 

ల కర్మలను, దశవిధ అమంగళ కర్నలను చేయువారిని నంవారించ్చి 

వారి (జేగులు ర కృమాంనములు తీపి బలి యిత్తు నని [ప్రతిజ్ఞ చేసినాను 

యునరాజుగా నున్నష్తూగు. ఇప్పు డెట్టివారిని వేయిమందిని పట్టించి, 
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వారి ర కృమాంనాలు బలి యూయవ లెను, ఇట్లని జనులు 'తెలిసికొొం 

దురు గాక! చేకు మొదలు చుర లు చేయు వారిని వేయి మందిని 

బలి ఇచ్చి, ప్రతిజ్ఞా మోచనము చేసికొొందును గాకు” ఈ యర్థము 

ను స్పష్ట్రక రించుట కై రాజు ఈగాధ పఠీకినాశు. 

బలి యూయగా "నేను (పతిన పట్టితిని 

యజ్ఞాన దుష్ట సహ్యసమ్ముతోడ; 
ఇట నధాల్మిక సంఖ్య ాచ్చిపోయినది ! 

అమాత్యులు బోధినత్తుసి వాక్కు_లు విని, చిత్తము దేవా యని 

ద్యాదశ యాజన వి స్త్రీ శరము కల వారావసిలో భేరి చేయించిరి. శరీ 

ఖాంకారము వన్నజనులలో నొకడును దుషస్తుర్శ చేయువాడు లేచా 

యును. 

బోధిసత్తుడు రాజ్యము చేయు కాలమున పంచ దళ దుళ్ళీల కర 
లలో నొక్క_టికూడ ఆచరించు వాడు లేడు. ఒక్క_నికి కూడ బాధ 

"లేకుండ బోధినత్తుడు వీల రతణము చేసి నంయముగా చానాది 
ప్రణ కార్యములు మ జీవితాంతమున నిజపరి వారముతో 
చేవన౫రము జేఇెను. 

స _స ధర్మోప దేశము చేసీ రండుకభలు సరిపోల్చి జూతకసారాంశము "వెలంవరించెను 

a పలివత్సు ఇప్పటి బుద్దప రిపుత్తు; వారాణానీ రాజు నేనే. 

కీ! మహాపీలవ జాతకము 

శా_స్ట జేతవనమున విహారము చేయుచు, విశ్వాసము కోలుపోయిన ఖిత్యువును గూర్చి 
చెప్పినది. a 

యరయాన కద 

“భియూ, నిజముగా నీకు విశ్వాసము వోయినదా*” అని బుద్ద 

డడి గను, 
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“భన నిజమే” అని అత డన్న పిదప బుద్దుడు “భిత్మ్యూ, కల్యాణ 

కారి యగు నిట్ట వఛాననమున (మ్మవజతుడ_వై, వల విశ్యానము వక్రం 

పోయినావు? పూరగము  బుద్దిమంతొలు రాజ్యము కొొలంవపోయియు, 

తేమ పయత్న మున నుండి, పోయినకీ ర్తి ని మునెల సృజించుకొన్నా 3 

అని పూర్యజన్న వృత్తాంతము చెప్పెను. 

అతత కధ 

పూరంము వారాణసిలో బహ్మదత్తుడు ఇబ ని చేయుచుండగా 

బోధినత్యు డాయన పట్టపు దేవికడుపున బుశ్చును. నామకరణమునా 

డతినికి శీతిలకుమూరు డని చేరుపెట్టిరి. పోడశవర్గ ముననే యతడు నకల 
కళలలో నిపుణుడై తండడిమరణానంతరము మహాసీలవ రాజ నుపేర రాజ్య 

మునకు వచ్చి ధర్నపర్థిపాలనము చేయుచుండెను, అతడు న్న రమునకు 
నాలుగుప్రక్క_లను, ఒకటి మధ్య (ప్రచేశమునను, ఒకటి ని కేశినచ్యారిము 
నను-మొ తము ఆరుధర్శ శాలలు నిరించి, కృుపణులకును 'పాంధులకును 

దానమిచ్చుచు. మెంత మెడతి వ మాసంపన్ను జై యుండెను ఒడెలోసి 

విజ్ఞనినలె నెల్లరను పరితేష్ట్రులను చేయుచు భర్శమార్లమున సాలనము 
చేయుచుండెను. 

అతిని యమాత్యులలోనొకరు అంతఃప్రరమున అవినయ మాచ 

రించెను. అమాత్యు లు రాజాన కీవిషయము తెలిపిరి. రాజునంయముగా 

విబారా నలిపి “క న్నుగాననమూశుడా, అశకార్యము చేసినావు. ఈ 

రాజ్యమున నుండదగవు. సీ సర్య్వస్వమును దారపు తాదులను దీసికొని 
యెక్క_డికై న బాము” అని నిపష్కానళిత విధించెను వాడు కాన్ 
రాష్ట్రము దాటి, నలరాజంము చేరి కమముగా “రాజుకు క్ 

వ్యాతు డయ్యెను వా డొకనాడు రాజుతో “దేవా, వారావాన్రాజ్యము 

తేన టీగలు లేని తెనెపెరవలె నున్నది. రాజుమృదున్యభావుగు. 
కొలదిపై న్యముతో వారాణసీరాజ్యమును పట్టుకొన వచ్చును” అని 
బోధించను, 

రాజు వాని మాటలు విని “వారాణసి రాజము చాల గొబ్బది 

అల్ప బలముతో పట్టు కొనుటకు వీ లగు సనుచున్నాశు, ఇతడు 

పయు క్ష చారు డగునా[ొ అని తలపోసి బహిరంగముగా “నీను గూఢ 
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సూడ వని పించుచున్న డి” అ నెను, 

“దేవ్యా గూఢి చారుడను కాను. అత చెప్పు చున్నాను నా 

మాట నమ్మా లెని ప్రత్యంతెగ్రామమును కొల్ల గొట్టుటకు జనులను 
వంపుడు వాము పట్టుపడి, ఆయన కడకు గొనిబోబడిన పుడు రాజు ధన 
మిచ్చి వారిని విడిచి పుచ్చు నుం” 

“అఇతిడు నాహనపుతో పలుకుచున్నాడు. ఇతనిని పరీకేంచెదను” 

ఆని రాజు తలవోసి, సరిహద్దు (గామమును కొల బెట్టుటుకు జనులను 

బంపెను. శతి భటులు వారిని బట్టుకొని బారాణనీ పభుపు కడకు 

బంపీరి, రాజు వారిని జూచి “నాయనలారా, (గామము నేల కొల్ల 

గొట్టినారు?” అని యడిగెను, “జీవనము జరుగక దేవా!” “అట్లయిన 

మూరు నాకడ “కేల రాలేదు? ఇకముం దిట్లు చేయవలదు” అని గాజు 
వారికి ధన మిచ్చి పంవిపెసను. 

వోరులు పోయి కానీరాజుతో జరిగిన నంగతి చెప్పిరి అప్ప టిక 

ఎథెర్టము బాలక కోనల రాజు శతు రా ట్రమధ్యమున జన పదమును 

కొల్ల ఇట్టించెను అచ్చట పట్టుబడిన చోరులకు కాశీరాజు ధనమిచి 
ఏడిచి ఫుచ్చెను. అప్పటికిని ధైర్యము చాలక కొనలరాజు ఏధిలోని 
జనులను దోపిడి చేయించెను. కాకీగాజు వెనుకటి వలనే చేసను 
కాశీరాజు మిక్కిలి ఛార్భికు డని గ్రహించి వారాణసీ రాజ్యమును 
పట్టుకొందు నని మైన ముతో బయలు చేరను, 

ఆ కాలమున వారణవీ రాజుకడ వేయిమంది వీరు లుండిరి. వారు 

మ_త్తివారణము నెదురొ.న గలర్కు విడుగు నెత్తిపై బడుచున్న ను 

వణకరు,. పిలవ మహారాజు కోరినవో వారు నమ_స్హ జంబూద్ంపము 

లోని యే రాష్ట్ర మయినను జయింప గలరు. కోనల రాజు మైన 

ముతో వచ్చుచున్నా జని వారు విని తెమ రాజును సమిోవీంచి “జేవా, 
కోనలరాజు మన రాజ్యము నాక్రమించుటశకై వచ్చుచున్నాడు 
ఆయన మన సరిహద్దు దాటక పూర్వమే ఆయన నోడించి. బంధించి 

'తెత్తుమూ అని విన్నవించిరి “నాయనలారా, నా కొరకు మోారు 
శ్రేను పడ వలదు కోరిక యిన్న వానిని రాజ్యము తీసికొన నిండు 
మారు పోవలదు”” అని సనివారించెను. 

క్రోసలగాజు నవు దాటి జనపద మధ్యమున (పవేశించెను ఆమా 
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తులు మరల రాజుకడకు బోయి వనుకటివ అనే చెప్పిరి కాజా నాను 

కోటి వలెనే వారిని నివారించెను. కోసల తాజు వగర చాహూఎమున 

నిలిచి [ మిము, యుద మయిన చేయము” అని నంజేన 

మంపెను. సీలన మపహోళాజు విని “నాతో యుద్ద ముండదు. రాజ్యము 
త్రీపికొన వచ్చును” అసి (పతి నంజేశ వుం వను న పరల 

రాజు జని “దేఐబాా కోనల గాజును నగరవములోనిక గా 

సీయము. నగర బాహ్యామున న ఆయనను జయించి బుంధింకుము” 

ఆని చెప్పిరి రాజు వెనుకటి వతఅనే వాదిని నివారించి నగత వ్యాన 

ములు కెరపించి, నహ్మసామాత్య వరినృత్యుడ్నై మహాతలమున పర్యంక 
ముుపై టారు చుం డెను, 

కోనలరాజు మహోమైన్యముతో నగరములో (ప్రవేశించెను. ఎది 
రించువా రెవ్యరును కనబడక పోవుటచే వ్రాగాద త మును జేరి ప 

బోయి అమాత 'ణపరివృతు డై డన రాజును తలుపులు తెరచిన మహో 

తలమున వ. కముపై చూచి, తెన పరివారముతో ోపౌాంగు, 
ఈ రాజును అవు రాత్యనహితముగా చెతులు వెనుకకు గట్టి, న్న వానము 

నకు గొనిపోయి, గోతులు (త్రవ్వించి, చేతు అత్తుటకు వీలు. లేకుండ 
మెడవరకును పూడ్చి వేయుడు రాత్రివేళ నక్కలు వచ్చి క _ర్హవ్యము 
నర వచ్చును” అని యాజ్ఞవించెను. 

చోరరాజు నానతి చొన్వున భటులు మహోసిలవరాజును అమాతు 
లను చేతులు కట్టి తీసికొని పోయిరి ఆనముయమున నసనిలవవమపహారాజు 

చోర శాజు నెడల ఏరుద భావముతో లేను. రాజూనుచకులు సువిసీతు 
లగుటచే ఒక క్క_డును బంధన కాలమున "లా జాజ్షైనా ధిక్క_ రింప లేదు. 

చోర -రాజప్రరుములు సలవవుహా”గాజును అమాత్యులను శృశానము 
నకు దోడొ్క_నిపోయి రాజును ననగుమగాను అమాత్యులను చుట్టును 

మడవరకు పాతి పెట్టి దెడలిపోయిరి. నిలవశాజు అమాత్యులతో 

“మితులారా, చోర రాజునెడ కోపము వలదు, వ్యతియే తల “పెట్టుడు” 

అని పలికెను రాత్రివేళ నక్కలు వచ్చి మానవమాంనమును భక్నీంప 
నున్నవి, వాసిని జూచి "రాజు అమాత్యులు నొక్క పెట్టున "శేకవేసిఏ 

నృగాలములు భయపడి పరుగ్నెత్తినవి. అవి వెనుదిరిగి చూడగా నెవం 
రును కానరాలేదు. అంతెట నక్క_లు మరలి వచ్చినవి, వెనుకటివలసె 
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వా రెందరును పెద్ద ఇ పెట్టున "కేకలు. వేసిరి ఇట్లు వచ్చుచు పోవుచు 

నక్కలు బంవకు ఎవరును వెనుదరుమకుందుట్ల “చూచి వారు వధ్యులు 
కానేపు సుని శరా జై చ్చుకొని వామ కికలు వేసినను పరు? గ తక 

'జ్యె్ట నృగాలము రాజును తక్కిన ఇ. మిగిలిన వారిని 

నహమూవపించినవ,. 

ఉనాయ కనలు పగ రాజు పె ద్దనక్క- వచ్చుట (గ్రహించి కరచుట 

కన-కాశ క వానివ లె మెడకై కె క్తి దాని జాడలు యం తిమున 

పట్టినట్లు పండ్లతో గట్టిగా బట్టుకొ నెను. నాగబలు డగు రాజు పట్టిన 

పట్ట 'విడివించుకొన "నేరక నృగాలము పెద్దపెట్టున ళల సెళ్లును. ద 

oe రనాదము విని తక్కిన నక్కలు ఎవదో పట్లుకొనా రని భయ 

ముడ్ అకు “as - ల ల శ 

రాజు పట్టు పట్టిన నక్క_ మరణ భయముతో గిజగిజ కాళ్ళతో 
తన్నుకొొనుచుంజ చుట్టు (ప్రక్కల మన్ను చేను. + మన్ను దగ్గును 

తెప్పినదని రాజు గ్రహించి నక్క_ను విడిచి పెన్టైను. నాగ. బలుడగస 

రాజు ఇటునటు బాగుగా కదలి చేతులు పెకి లాగుకొని గుంటయంచు 

తోడజ్చాటున వాయు చాలితమైన మేఘమువతె పైకి లేచెను. రాజు 
తిస వారి నార మన్ను తాకించి! అందర నుద్ధరించి అమాత్యు 

లతో ఆమక శృశానము చేశిను 

ఎవరో చచ్చినవాని నచ్చట బడ వేసి పోయిరి. ఆ శవము ణ్తెరు 

వును యవముల సరిహద్దు మోద బడినది. భాగము కుదరక వారు 

“ఈ సీలవరాజు థార్నీకుడు. దీనిని మనకు సమముగా విభాగించి 
యిచ్చును. “ఈయన సన్నిధికి బోవుదము” అని శవమును కాళ్ళు పట్టి 

యిీాడ్చుక్ సి రాజు కడ కేగి “*ేవా దీనిని మాకు విభాగించి 

యిము” అని యడిగిరి. 

“యతులార్యా విభజించి యిత్తును కాని నేను పరిశుభముగా 
లేను. ముందు న్నానము చేయవలెను” అని రాజు చెప్పెను 

చోర రాజుక్షై యుందిన సుగంధి నలిలమును _పాసాదమునుండి 

తేమ (ప్రభావముచ యువతులు కొని వచ్చి రాజుకు స్నానము చేయించి! 
“రాజ నౌధమునుండి వన్హ్రృములు తెచ్చి యిచ్చిరి. చతురిం ర్వ్ధ (ద్రవ్యము 

లున్న సముద్దక మును గానివచ్చిరి. అనులేపన మైన విమ్మెట బంగరు 
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సాల సెజ్జలో మణి తాళ వృంతములమిోాడ పుష్పములు "పెట్టి తెచ్చి 

యిచ్చిరి. రకర కావల నని యడిగిరి. రాజు ఆకలి se ఉపత్ 

నూచించను. చోర రాజుకు Wn చేసి పెట్టిన నానావిధ గుచ్చ భోజన 

పచార్థములను పళ్ళేరములలో తెచ్చి పెట్టిరి. సువర్ష కలనముతో 

నలిలమును, ప గిన్నెను తెచ్చి యిచ్చి. 

వాసనీయముతో రాజు ముఖ హస్త [పప్రమోళనము చేసికొౌవన పిదప 
వంచ సుగంధ (ద్రవ్య నంయుత మగు తాంబూలము తెచ్చిరి ఇంకేమి 

"కావలెను అని వా రడిగిరి “పోయి చోర రాజు తలఃకంద నుంచు 
కొన్న మంగళ ఖుడ్డమును కొనిరండు” అని రాజు చెప్పగా వా రశ్తే 

కన =. 

"రాజు శవమును నిలువుగా నుంచి ఖడ్గముతో శిరమునుండి | కిందికి 

సమానముగా శ్లెండు భాగములు చేసి యత్వులకు నిగా పంచి యిచ్చి 
క_త్సికడిగించి, నడుమునకు కట్టుకొ నెను. 

యతులు మూనవ పా ఈ భుజించి సంతుష్ట్ర చిత్తులై. “ముక 

రాజా, ఇంకేమి చేయుదుము?” అని యడిగిరి, ల) “నజ(ప్రభావముచే 
వహ్ నన్ను -వోర రాజు శయనాగారమున నిలుప్పుజం ఈయ మాతే 

లను వారి వారి గృహములలో విడిచిపెట్టుడు” అని కాజా ఇెప్పుగా 

చిత్తము దేవా, అని వా రాప్రకారమే చేసిరి 

అలంకృత శయనాగారములో చోరరాజు ఆనమయమున సన్మిడ్రించు 
చుండెను. కత్తి వెనుక భాగముతో వాని భమ సీలవవమువో రాజు 
తెక్టును, వా  డులికిపడి "లెచి భేతిచిత్తుడై. సవీలవవుపోరాజును దీప 

కాంతిలో గతించి, లేచి ె ధైర్యము తెచ్చుకొని “మహారాజా, ఇట్టి 

రాత్రివేళ భటరతీ,తవిపాత కవాటమయిన యా భవనములొసికి ఖడ్ల 
వాస్తుల. ఇెటులీ శయన వార్చ స్రమునకు రాగలిగితిరి?”” అని యడిగెను. 

నాజు నవ్ నరముగా నంతేయు చెప్పగా చోర రాజు విన ఉద్విగ్న 

చిత్తుడై “నేను rss మావవుడను. సీగుణామును (గహింపనై తిప్పి 

5 క్షమాంసముల మోద జీవించు యతులు కూడ నిగుణము (గ్రహింప 

సలిగినారు. సంతహ్రూ, నీలనంపన్నుడె వగు నీతో ఏవోధింవను అని 

ఖుడ్డము దీసి డానిసై శపధము జేసి రాజును సవాధాన పరచు 

మువోశ య్య్య్తపై వండుకొ మ ని తాను చిన్న మంచమ్ముపై బండుకోొ చెను 

23 
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సారో వందు మయి నంతనే కోనలాజా జేరి "వేయించి సర? 

ైకిణులను అమాక్యి ఆబాహ్నాణులను గ అహాపతులను సమావేశపరచి, 

వారి నమతమున సీలవమహానాజు గణములను |పస్సుకొంచ్చి చరిపన్నధ్య 
అడ 

యలు జ వ = యళ అ = మున గాజును ఊమాబణ ఆడి రాజము తినగ సిద్చుచు చట 

నుండి మోకు గలుగ చోరో పద్రవముంకు నేను బాధ్యుడను నా నం 
రఠుగణాలో మాము అరిసాలన వపేయురుి అని ఎలిక్కి కొండెగానికి విడి 

విధించి, సై న్యముగా నిజ రాజ్యమునకు బోయెను. 

సిలవవుపహాగాజు లంకృతో.ై భవి వితానము కెంచ శిరఖ వాన 

ముల కాంచన పుల్వ ంకేిక శు. గారు చుండి నిజమై ఛభనమును గాది? 

యిట్లు తలపోగాను “నేను దృథవత మనలంబింపని వో నిట్లు జరిగెడిది 
౧ డి య 

కాదు. అమాత్న నహ్మనమునకు ఉజ్జీవము కలిగినది ఎనైై నను సిం 

త్పాహము చెందక దృథ్మావతమే అవలంకింపవలెను_. నెజపరిశివుచే 
ఫలితము కలుగును ” ఇట్లు తెలవోసి బోధినత్తుడు నికో త్పొాహము 

నూచించు -ఈగాధ పలికినాణు 

రల 

అ 

పురుషు కౌవా డాళశ పొందియే యుండు 

బాంద డెందు నిరాశ బుద్దిమంతుండు. 

నన్ను స్తే జూచుకిొ న్నా డఢ లభించె 

చాకోక్కె_ యొట్రిదో నా కట్రిఫలము. 

ఇటు చెప్పి, మూవజ్జీవము దానాది పుణ్య కార్యములు వేయుచు 

తుదకు యధా కమ్మం గతో 

శాస్త ధర్మో పదేశము చేని, రండుకభలం సఠళిపోల్సిి జాతక సారాంశము వెలువ 

రించెను. అప్పటి దుస్తామాత్యుడు దేవదత్తుడు; సహ సామాత్యులు చేటిబుద్దపఠిషత్తు 
సీలవమహారాజు నేనే. 
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52 చూలజనక జాతకము 

శాస్త జేతవనమున విహారము చేయుచుండగా "సైర్యము కోలాఢోయిన ఫికువును గూర్చి 

ఛెప్పినది. 

క్ 0% 
అర్ షూ 

చం రెం [A 

అతిని విపసుంయై చెప్పదగినడి అంతియు మహాోజనక బాతకమున 

అతత క 

జనకాంాజు కెతచ తము [కంద గూరుచుండి యీ గాధ చెప్పెను. 
క స 

ప్రురుహుండు యత్నంబు సారి పొళి జేయ 

కాంద డెందు నిరాళ బుద్దిమ ంతుండు 

నన్ను నే జాచుకిొ న్నా నుని క్కొ_ము 

ఎెక్కు_గల్తితి నాడ్డు చీ నీటినుండి. 

తో కోఖుపోయిన ఖితవు ఆంతట ఆర్హ్హత్యము పొాంచెను జనకరాజు సమ్యుక్ 

ఆద్య ను కే సం పడె 

రఫి పుజ్జవాతి జాతకము 

శా స్త జేతవనమున విహారము చేయుచుండ విసా రక మద్యమును గూర్చి చెప్పినది. 

యరతమూన కథ 

ఒకనా 5 (శావ_స్తిలో మద్య సాయులు ఒకో జరి ఇ ట్లాలోచించిరి. 
జం (ea 

జ్ లాం ఆరో ల అల్ ద వా న ఇ జాయ్ జ జూ 

“ముదము కొనుటకు మనమెత మె నాకాడు అదు, ఇప్పుడు పెనా 

ఊుక్క_డ లభించును? మహోధఘా టు డొక డెట్ల నెను. “విచారింప 
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వలదు. ఉవాయ మున్నది. అది యెట్టిది? అనాధ పిండికుడు వేలి 
ఈంగ రము పెట్టుకొనును; నన్ని నలిపములు కట్టుకొనును, అనంత 

రము 7ాజసేవార్హము వోవును మద్య భండములో మనము = 

రక జెపభము కలిపి దుకాణము పెట్టి, అనాధపిండికుడు (తోవన 

వచ్చునపుడు “మహో (కేపి, దయజేయుడు” అని ఆహానించి, ఆయనకు 
మన్య మిచ్చి, ఆయనకు స్మృతి తప్పినపిదప (వేలియుంగరము తీసి 
పన్ర్రములు మార్చివేసి అవి అమ్మి పైనలు జమ చేయుదును” వా 
రందకమను నే అని ఆపకాంముగా వర్తాబు చేసి ఆయన వీధివెంట 
వచ్చుచుండగా దగ్గరకు బోయి, “న్యామో, కొంచె మిటు దయ చేంముడు, 

మాకడ చాల చక్కని మద్య మున్నది కొంచెము పుచ్చుకొందూకు 

గాని” అని ఎలికిరి శ్రోతాపన్న ఆర్టశావకు డైన అనాధపిండికు[ం 
మద్యము _తాగునా? అవసరము లేకున్నను ఈభూ మ్రులను పరీక్ష 
వేయ దలచి దుకాణములోసికి బోయి, వారి విధానము గమనించి, 

సంగతి (గహించి వారి నక్క_డనుండి పారదోలనెంచి “అరే, దుష్ట 

ధూర్తులారా మారు సురాభాండములో మందు కలివి వచ్చువారలచే 
(తాగించి, వివశులను జేసి, వారిని దోచుకొను తలపుతో ఈదుకాణము 
చెట్టినారా? ఎవడును బేచి (తాగుటకు వరు లేడే. ఇందులో 

థొ 
మందు కలపనివో ముందు మోరే (_తాగుదురుి అనెను, ఆయన 
ధూ రులను నిందించి ఇంటికి పోయి ఈ విషయము తధాగతునకు 

సివేదించును అనుకొని జేతవనమువకు జని, తధాగతునకు విన్నవం చెను. 

బుద్దుడు “గృహాపతీ ధూూర్తు లీనాడు నిన్ను వంచింప నెంచిరి, 
పూరంము వండితటులను గూడ మూానగింపస తిల పెట్టిరి అని ఆయన 

'వేడినవిమ్ముట పూర్వజన్నక ధ చెప్పును 

అతిత కధ 

పూం(ము వారాణసిలో బహ్మ్మదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 

బోధినత్తు డానగరమునకు _ేష్టి యయ్యును. భూరులు కొందరు 
గుమిగూడి సుర ననుకూర్చి, (జేవ్వీ కెదురు వోయి. విన్నపము ఛెసిరి, 
శవ్మి సుర తాగ నిచ్చలేనివా డయ్యును వారివ్యవహోారమయు. బట్ట 
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బయలు చేయు తలపున జని, వారి కుట కవిషిటి. “ఘూ “పలాాా! 
, హు రీ అలానే 

సుర (తాగి రాజకులమునకు బోవుట యుక్తము రాదు. ాజవర్యనవము 

చేసి తెరిగి వత్తును. మరా రకం యుల డయ శూ కల? 

ననెను 

ఆయన రాజకులమునుండి వువలి వచి మా వములాాా, మాప 
bu వాలి 

చేసినపని నాకు నచ్చలేదు. మా సురాపాతలు యభధాప్తూన్తైముగా 
నున్నవి, మూరు సురను న్యర్థించినాశే కాని. ఈ లేదు. వడి వుంచి 

దెన పక్షమున మారు _తాగియుందువ. ఇయ్న్వుడి విపూక్షము యె ఫా అ 
కానోపు” నని వారి మనోరధము భగ్నముచేసి ఈ గాఢ పలికెను 

ఆదిలో నున్న కు ఆసవపాగత 

లున్నవి నిండు 3 జే రొండు తోచినది 
వీకీంప నాసవవిధము రూపంబు 

మంచిది (కాదని మది జనించినది. 

ఆయన యాంనజ్జివము అనాడు న్య కార్టములు చేయుచు 

జకర్శూచిత ముగా వడలివో మును 

బుద్దుడు ధర్మోప దేశము చేసి రెండుకథలు సకిబోల్సి జాతేకొసారాంశము చెలువ 

లెంచెను అప్పటి భార్తులు ఇప్పటి ఘార్చులే-= వారాణసీ శేప్పి Ex 

ఏ4 ఫల జాతకము 

బుద్దుడు జేతవనమున విహారము  చేయశనుండ పండ్లు గురుతించు ఉపాసకోుని గాల్చి 

చెప్పినది. 

య ర యాన కధథి 

_కావ_ సిలోని హై. సాకతు భద మాలు భిత్నుసంఘఖుమును నిమం 

తించి తన "చయూరామములో కరార చుండ బెట్టి యవాగు పానీయ 
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“రు ఖిక్యువుల వంట తిపగసస దు, ఆపూజు 

లకు మామిడ్ మొవలను ఫలములు. ఇచ్చుచుండునూో అని ఆన 

"5 అనే ఫిమనంఫఘుమును వంట గొని ఉద్యానమున 
హుుగుదు వృువిమును నాజాగానే. ఇవీ పచ్చికాయలు, ఇవీ దోర 

శ్నూ వ్ రాళ 
sd న. దం సయ్. ణు 

కాయలు ఇవ్ పండినవ్త్ అస (గ్రహించు చుండెను. వాకు చెప్పిన క్లే 

గరిపోవుచుండను. భిషు పోయి తధాగతునితొ “భ చ, ఈమాలి 
సండ్లను ుదితిం చుుటలో (ప్ర ముత "నేలమోాన నిలుచుండి చెట్టు శేసి 

నూడగా నె వటి పచ్చి “నాయలుూ, ఇవి దోరకాయలు, అవ్ పండినవి అని 

(గహిం న ఇతడు చెప్పిన శ్రే సరిపోవుచున్నది” అని విన్న 
వించిరి. బుద్ధుడు “ “ఫియునులార్యా, “కేవల మిష్తుజే కాదు; పూర ను 

ఘాడ బుద్దిమంల. లగువారు ఫలములు గురుతించుచుండిరోొ అని 

పూర్వజన్నక ధ చెప్పెను, 

అభలత కథ 

మ వారాణసిలో (బహ్మాదత్తుడు రాజము చేయు చుండగా 

భోధిసత్త్యుడు గ్రేష్టీ కులమున బుట్టి, పా_ప్తవయన్కు_డై 500 శకటము 
లతో వ్యాపారము చేయుచు, ఒకప్పుడు మహాపధమున జనుచు అటపీ 
ముఖమును. ఆగను, తనపరిజనము నొక-చో జేర్చి “ఈయడవపిలో విష 

వృతము లున్నవి. ఇదివరలో మూస సయూచూడని ఫల, పుష్ప, పత్ర, 

మేది కానవచ్చినను నన్నడుగకుండ భుజింపవలదు” అని యాతడు 

చెప్పును నే అని బారు శానలో (బవేశించిరి. అటపిముఖమందలి 

దెమొకానొక ss కీంపాక పఫపులవృతుము కలదు బో, 

కొమ్మలు, అకులు పూవులు, పండ్లు _ అన్ని టిలో కింవాకము ఆ(మ 

వృతుమును వోలియుంజును -శేవలము రం కాక రసన గంధములు 

కాడ నవూనముటతే, వచ్చి కాయలుకూాడ అంతే. తినువారి Cae 

ములను హోలావాలమువఆ వారించి 

ముందు సాగిపోవుచున్న కొందరు చపలచిత్తులు “ఇడి ఆయమవృశి 

వాని పం అ కోపి తినిరి తాని కెంవన నం అడిగిన వీవ్తుట 

తొిందమ అ రుక్ చెట్టుక వ పండ్ల చేత es ఆయన వమ్చువర కును 

సిలిది యుండిరి. ఆయన గాగానే “ఆర్యా ఈ మామిడిపండ్లు మేము 
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తినవచ్చునా*ో అనిది. ఆమవృతుము కా సని నం. “సహించు 

“ఇది ముసిడిచెట్టు కాసి మామిడిచెట్టు సాదు. తినవలదూి ౬ 
వారిని నివారించి తిన్న వారిచేత కక్కి_ంచి, చతుర. నుంమున తాగించి 

ఇ 

పీరోగుల జేసెను. 
సార పిావృతుము కింది నిలిచి, పంప తిసి జనులు మంణించచెడే 

ఎ య 

వాము. [గామువాసులు వచ్చి స వముల కాళ్ళు పట్టి SST WE 
| క్ 

వాత నాం బండ్రలోని సరకులు కొనపాయెడి. నాం అంక య 

"కాలమున నే (గావువాసులు చెబుకడకు బోయి ౬౨౫, నృ హభములు, 
(య న cn హ్ టి! 

నరరులు తవు కసి సిర యించుకొనిరి. కాని అంగు ఆరోగ్యవంతులుగా 

నుండుట (హించి “ఐడి మామిడి చెట్టు కా దసి మో కెట్లు తలని 

నది?” అసి వారి నడిగిరి “మాకు తెలీదు నార్ధవాహా జ్యెష్టుసకు 

తెలిసినది” అని వారు చెప్పిరి గామవాసులు బోధినమ్య్యైని నిరా 

కించి “పండితో తమా. ఇది ఆమవుతుము కా దని మో చెటు శౌలెసి 
—o © oa) 

నది?” అనిరి, “రౌండు కారణములనలన వతెలిడినడి” అని ఆయన 

ఈ గాధ సలికినాజు 

ఎక్కు_టలో కప్త మేమియు లేక 

ఊరికి చెంగట నున్న దీతరువు 

ఈ రాండు విషయమ్ము అందగా దోను 

అస్వాదు ఫలముల యవనీజ మనుచు. 

బోధిసత్తుడు వముహాజనవమునకు ధర్న ముప ేశించి సుఖముగా 

(ప్రయాణము చేసినాడు, 

కాస్త ధర్మ్నోపదేళశము చేస్తి కథలం సరిపోల్సి, జూతకసారాంశము. 'వెలువరించెనుం 

అప్పటి పరిషత్సు ఇప్పటి బుద్దపలిషత్సు; సార్తవాహుడుం "నేనే 
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బుద్దుడు జేతవనమున విహలించుచున్న పుడు రసు కోలా్చోయిన ఫొతువును గూర్చి 

చెప్పునది 

యరమూన కథ 
అలానే. 

ఆభిజుంన్ఫను బలిెపించి బుద్ద్గుడు “భితూ, నీవు నిజముగా స్టెర్టెము ధి త్ 
కోలుపోయినావా?” అని అడుగగా, అతడు “భగవన్, నిజమే” 

అన్న మాద, “భితూ, పూర్వము బుదివుంతులు "స్టర్యముతో నుండ 
న్న్న ర్స యో 

వలసినచోలట అశు యుండుట చే రాజనంప త్తి పొందిర అని, పూర్వ 

జన్నకధ చెప్పును 

అతిత కథ 

nj 

పూర్వము నారాణసిలొ (బ్రహ్నదత్తుడు రాజ్యము చెయుచుండ 

బోధినత్తు శా రాజు పట్టపువముహిమి కడుపున బుట్టినాడు. అతని నామ 

కరణమునాణు 800 (బాహ్నణులను నంతృ ప్ర్రలను జేస్తి బాలుని భవి 

వ్యత్తు (ప్రభు వడిగను, లషిణకుశొలు లగు (బాహ్నణులు లతణములు 

వవరా-చి పుణ్యానంపన్నుు డను వమువాగాజ కుమారుడు మో యనంతరము 

రాజ్యమునకు వచ్చును పంఠహాయుధక ర లలో ప్రతివ్దితుడై జంబూ 

ద్విపమున అ్యగగణ్యు డగును” అని వివరించిరి (మాహ్మాణవచనమును 
బట్టి పసివానికి పంచాయుధ కుమూము డని పేరు పెట్టిరి. అతడు పెరిగిన 

పదునారవయేట రాజు పిలిచి *నాయనా, శాన, మభ్య్ళసింపుముూు” 
అని చెప్పను "ఎవరి నన్నిధిలో అభ్యసింతును దవా? అన్నా 

పతి “గాంధార రాషేమున తత్సనిలా నగరమునకు బాము. 

అక్క_డ జగద్విఖ్యాతాచాఘ్యు 'నొద్ద చదువుము. ఇదిగో గురుదకుణో 

అని "రాజు వెయినాళ్ము లిచ్చి కుమారుని బంపెను. 

“రాజకమూాముణు తితకత్లకు బోయి చదివి, ఆచార్యు డిచ్చిన 

పంఛవాయుథములను (గహించి, ఆచామ్యాన కు నమస్క_రించి, తక్షశిల 
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నుండి బయలు వడలి, నన్నద్ధ పంచాయుధథుడా వారాణసమార్షము 

ప్యక్తైను. 

నివెశ తోము యహూ ధిష్టితి మైన యజెవి మార్లములో వావిం-చిన 

యతెనికి అత కొందు మనుజులు జప “మూాణవక్యా 

ఈ యడవిలో (బవేకింప వలదు. శివేశలోమ నావుక యయుకు ఇం 

దున్నాడు, చూచీ చూడక కముంచే మానవ (వాణములు హారించును”" 

అని వారించిరి సింహమువలె సత చేతస్కు_డై బోధినత్య్యుంం 
అటపిలో జౌ తెన్నథ్యమున యక్షుని నమిోవపించెను తాళమాత 

(ప్రమాణుష, కకాటాగార మాత్రవున్తకుడు భాజనపమాణన్నేతుడ 

కందమూాల[ ప్రమాణ కరర శ్యననాసు* ఫు కమిీంరకుక్ష 

పీలహా హా స్తవాదుడు సన దరుతచ్వ్వ వ క బోధిసత్వుని న. “ఎక్కడ క్రి వోవు 

చున్నావు? ఆగు, నాకు భత్యుమవు” అనస్. “యక ఆలోచిం 

చియే నే నిచ్చటిం వసన. అృపముత్తుడ్నవై నన్ను నమిీవింప్రుము. 
విషదిగశరము' విడిచి ఇక్క వ నుండియే నిన్ను పడ వాట్ట్రగలనుూ అని 

పలికి ఆయన హోలాహాలమున ముంచిన బాణము ధనుస్పున నంధించి 

నాను అది యతని రోవుములలో చిక్కు_కొొచెను. వరునగా 

నతశు 50 బాణములు విడిచెను. అన్నియు యతని రోవుములలోనే 

య. యము ఏవిదిలింపగా ఆ బాణము లన్నియు పాదముల 

కడ బడినవి. యముడు బోధినత్వుని మోాదికి బోయెను. ఆయన 

తెర్టించి క ల్ దూసి వానిని గాజును, ముప్పదిమూ డంగుళముల క్తి 

బణములవలనే వాని రోవుములలో జిక్కు_కొొన్నది ఆవల బోధి 
సత్య్యడు బల్హైము వినెను అదియు రోముములలో జిక్కు_కొనుటశే 
ముద్దరము వినరినాణ.. అదియును రోముములలోనే  చిక్కు_కొన్న ది. 
బోధినత్యుడు “యత్ర, పంచాయుధ కుమారుని చేతు సీవు వనటే డను 

కొందును. సీ వధివ్షించిన యటవిలో _ఒపెశించునపుడు ధనురాదులను 

నమ్మక, ఆత్నివిశాషసముతో బవేళించినాను ఇప్పుడ నిన్ను పొడి 
పొడి చేయుదును” అని కుడిచేతితో యతని (ప్రహరించెను. హస్తము 
రొ మములలో జిక్కు_. కొన్నది. ఎడమచేతితో క్ టగా అదియును 

చిక్కుకొని పోయెను కుడికాలితోను, ఎడవుకాలితోను తన్ని నాయ. 
అవియు అంటుకొని పోయినవి శిరెస్సుతో పోయి పొడిచినాడు 

2 



186 జాతక కథలు 

అదయు అం*-ఎకొని వోయినది, వసతావుల అంటుకొని రోయినను 
ఆయన నిర యుపగాను, సారభూతుశుగాను ఉండెను. యగు డిటు 

చింణించెను- “ఇంకు పురువసింహుడు, అనమరాన వికుకా, మనవ 

మ్మా? కాడు. నావంటి యమ్వునిచే జిక్కి నను సంతానము వండ 

లేదు ఈమార్లమన "బాటనారుల ననేకుల నంహరించినాను. కాని 
ఇట్టి పురుమ నింతవరకు  జూడలేదు. ఇత౨ిడేల భయపడడో?” ఇట్లు 
తెలచి ఆయనను [మింగక “మాణవక్కా ఏల నీకు మరణభయము 

లేదు?” అసి యడిగాను 
“ఏల భయపడ నలను? యత్తూ, ఒక్క వుట్టుకకు ఒక 

సిర్దీతముకడా? అంతే కాక నా కపుడులో వ్యజాయయుఫ మున్నది సీపు 

నన్ను (మంగిన మయొడుల జీర్ణి ంచుకో లేవు ఆయుభము వీ పేగులను 

ఖుండిం చను. సై (వాణములు హారించును, వకు ఉభయులము నకిం 

తుము కాను నాకు భయము లేదూ” దీని నలం బోధిసత్త్యును 
తనలో నున్న జ్జ బలమును అనునంభించి చెప్పి యుండును, ' 

అడి విని యత్వు డెట్లు తలవెను ఈ మూవ కుకు సత్యమే బతక 

నాగు ఈ పురువసింహుని శరీరమునుండి నర్భ పవాతైెము మాంన 
ఖుండమును నాకుత్న జర్టి ౦ చుకొన జాలదు, ఇతిసిసి విడిచిపెశుదను” 

అని మరణ భయముచే యయతుడు బోధినత్తుంని విడిచి పెట్టి “మాగా 

వాకా సీను పురుష సింహుడవు నీ మాంసము తినను నేజు నీవు 
“రాహు ముఖమునుండి విడివడిన చందబింబమునఆ నా చేషములలో 
నుండి  విమోచసము పాందినావ్రు వోయి జాతిమి త సంఘమునకు 

హృదయానండము కూరక్చుము” అని పలికెను. 

“యాతా, నేను పోవృదును. నీవు పూర్వము దుష్కర్మ లు చెసి 
మానవ రక్ష కాంసములు భుజించి లుబ యకత్వుడ్నవి పుట్టినాప్ప 

ఇప్పుడు కూడ దుమ్మ_ర్శము చేయుచున్న చో అంధకారమునుండి 
అంధకనర కమునకు బోదువు కాసి నన్ను జూచిన చాదిగా సీవు వాప 
కర్మలు చేయలేవు. (పాణి వధవలన సిరయము, తిర్యగ్యోనిలో పుట్టావు 
గాని అనుర కాయము గాని కలుగును. ఒకవేళ మానన జన్య మె్సి 
నచో అల్హాయుగాయము కలుగును” అని నయమార్లమున బోధించి, 

పంచ దుర్మార్లములు, పంచ న మాలా వివరించి వివిన విధముల 
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యముని బెదరించి, ధర ము. బోఛెంచి, ధర్మ పంచల పఠిస్థాపన 
చెసను 

అనంతరము యవ్వుని అడవిలో ఒలిప్రత్మగహూతిగా సియోగించ్చి, 
దేవతిగా జేసి అ్యఫపమాదముతో నుండ మని యుపజేశించి, బోధి 
సత్తు వవలకు వచ్చి అటఫే ముఖమున పరివారమును కలిసికొని, 
పంబాయుధములతో వారి ణాసిక జోయి, తెల్లి దంయడులను దర్శించెను. 

అనంతరము రాజు డానాది పు కార్యములు చేయుచు యభా 

త్ర మ్మంగతో 

ని ర్వాణాస్ద్ది గాంజీం-చ్కి కావించు 

శుభకర్మ, మాతండం సుక్రమంబుగను 
సర్వసంయోజన తృయమును గాంచు. 

బుద్దుడు ధర్మోప దేశము చేసి, ఆర్యసత్యములను (పకటించినపీదప _ ఆఖితువు 

అర్హ్హత్వము పాంచదెను. శాస్త రొండుకథలు సరిపోల్సి జాతేకసారాంశము వెలువ 

రించెను. అప్పటి యతడు ఇప్పటి అంగులిమాల; పంచాయుధ కుమారుడు "నేసే. 
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శాస్త [కావ్చస్టీలో విహలించుచు ఒకానొక భితువును గూల్చి చెప్పినది 

యరయాన కథ 

(శావస్తి నివాసి కులపుయ డొకణు శాస్త చేసిన ధర్యోప దేశము 
విసి [తిరత్ని శాననమున అత్యంత శ్ద్ధచే (పవజితు డయ్యెను. అతిని 

అచార్యి ఆ వాభాఇయుణు “ఆయష్మన్, ఆము (సదాచారము) ఒక 

విధముగాన్తు కొెండువిభిములుగాను నాలుగు విభములుగాను, ఐదు 

విధములుగాను ఆకు పిఖములుగాను, విన విభములుగానుు ఎసిమిది 
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విధములుగాన్తుు తొమి ది ప పదె విధములుగాను..._ ఇట్లు 

బహువిధభములునా నుంకును ఇవె గాణకీలము, శ్రి మధ్యమకీలము, 

ఇది మపహాశీలము, ఇది (వాతిమోత్షనంవర శీలము, వది ఇందియ సంవవ 

శీలము, ఇది ఆజీవికా పరిశుద్ధ నీలము, వదె (ప్రత్యయ (పతి సవన ఫీలము, 

దీనిని వీల మందుము” అని య ఆత శు బిట్టు & తలవో సను *నిలములు 

అనేకము గా ఉన్నవి నేను ఇన్ని లీలములను నామై పెట్టుకొని వాని 

కనుగుణముగా ఆచరింపలేను, శీలముల న ee ఆచరణము 

"లేనిచో ల్ల వజించి (శు యోజన "మేమి? నను హన బానాది 

పుణ్య కార్యములు క న! య. బడ్డలను పోపీంతను. స అట్టు 

"యోచించి అతడు “*ఛ్పే నేను లీతమును వాలింవజాలను, ప్ 

పాలింప లేనివానికి (ప; (వజ్యవలన ఫల ముమి? నేను గృహాన్లు నగుదును 

నాక చీవరములు కొనిపోవుదునూ అ నెను. 

“ఆయు వున్, అ ట్రగుచో, బుదునకు ప్రణ శానుము న స 

అని వాము అతనిని ధర్మనభలో నున్న బుద్దుని కడకు కొనిపోయిరి, 

బుద్దుణు చూడగనే “భితువులాశా, ఇప్టములేని ఈభిమువును ఏల 

కొనివచ్చితిరి?”” అనెను, 

భే ఈభిమువు “నేను శీలములను పాలింపలేను, పౌత్రములు 
చీవరములు కొనిపోవు పదు” నన్నాడు. కావున మేము ఈతినిని కొస 
వచ్చినాము” 

“బిన్నువులాడా, మోక ఈభిమువుకు ఎక్కువ నీలము లిన్ని ఏల 

చెప్పితిరి? ఇతిడం వాలింప కలిగినన్ని వాలింపవచ్చును నేటినుండి ఇతసి 

మే. చెప్పవద్దు చేయదగిన -జేదో దానిని చూతునూ” అని 

న ిముా, రతర న్క్రు ఎక్కువ నీలములు ఎందుకు? కేవలము 

మూడు కీలములను వాలింపగలవా?” అ నెను, 

“భే వాలింపగలను,” 

“అట్రయిన-వో స్వృ నేటినుండి కాయదాంరము, నచోద్యారము, 

wh en దాంరములను రకీంప్రము. శారీరకముగా 

వాచికముగా, మానసికముగా చాపకర్నము చేయవలదు, పొమ్ము, 

గ్రహా ను కాకుం ఈనీలములను రక్షింప్రము, క్ట 

అరేతటి నుండి భితును .నంతుస్ట్య్రచిత్తుడై , “ఛ న్పేచిత్తము నేను 
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లయూమూశకు కీలములను రక్షంచతును” అని శవా సప వశావువుు చేసి 

చార్య ఉపాధ్యాయునితోపాటు కడలి పోయెను 

టా ఇ ఓీలములను పూర్తి చేయునప్పటికి ఆజాక్య ఆవాభ్యా 
యుడు మావిన శీలములు బ్రివియే ఆనయు కాన అచామస్యు లం బుద్ద 
కాకపోవుటచే తనరు చక్క_గా తెబువ తెకవోవ్పులు అవేనికి 

విదితమ మ్యెను సవ్వుక్ జ స, సుబుద్దుగా అంసటచే సా 

అసత అంక కలకుకే కహ చ్యారములలో మిడి "నాచే 
స్వీకరింప చేసినాశు శాన్త నాభాధ్యతి వహించినా?” అని కో 
భావన స చేపికొని కొలడిరోజులలోచే అ _కతము వొండెను 

ఆసనమాచారము విని భిక్షువులు భర నభవో కపహూసయుచుండి 

గోవి చేయుచు “ ఆయుషుంతులారా, న్లమును అక రకు తోను డాసి 

గృవాన్థు ఊగుటుకు సిద్ధపడిన భికుప్రును శాస్త స్త సర్వశలములను కు 

భాగమీలు చేసి అతసేచే సెక అం భయా అసినికి అ ఎ ప హమ తప 
వ్ అలం లే జగ 

చేసినాను? నీహా! బజబుదులుం ప. ఆనుడు 

లను |పశంనించుచుండిరి శాన అనుగుజెంచి *ఖిశువులా 

గూరుచుండి ఏమి నంభావీంచుచున్నారు?ి అని అడిగాను. ఫలాని 

విషయము అని వారు చెప్పగా శాస్త ోభికువులూ్యా, విశేష ఫాం 
మును విభాగము చేసి యిచ్చినచో శెలికగా దోచును. జపూార౫కాల 

మున కూడ్ బుద్దిమంతేడు సువర్లనిధి డొరకగా ఎ _త్తేలేక, విభాగములు 

చేసి ఎత్తూకొనిపో యను” అని పూర్యజన్నకథ చెప్పెను. 

అతత కథో 

పూర్వము వారాణసిలో బహ్న్నదత్తుడు రాజ్యము చెయుచున్న 

పుడు బాధినత్తు కు రైక (గావములో కర్ష కుడై. జన్మిం చెను ఆవాస 

పడిన (గ్రామములోని యొక వాలమున నొక నా డాయ దున్ను 

చుండి వెనుకటి రోజులలో మహావిభవ నంవన్ను డై న గ్రేప్స్. ర 

యంతటి లావును నాలుగు మూరల పొడవును ew ఒంగరు క 

భూమిలో పాలి పెట్టి కాలధభర ము చెందెను, ణో "ధినప్త్య్వాసి నాన( 

దానికి తగులు కొన్నది అది ాకిన చెటు వేరేమో యని భావించి 
యాయన (తవ్వి, దాని న్వ్యరూపము బాహించి మన్ను దులిపెను. 

[0 
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ఆనాటిక వసి పూ ౩2 డయిన పిళవ నాగలి ఆవల నుంచి, సూయా న 
అలానే లాలన 

వుం ముయివఐఐత నె కాంచన ఖుండమును గొసివోవుదు ఎని తలచి 

యతడు లాం నె తిజూవగా శ కి బాల దయ్యను. అతిగా కూడ చుండి 
అ Sr, 

పసేేవి చయిదునని భావించి “ఈ భాగము జీవనారము, ఈ 
re గాయు సికేభారము, ఈ wo వాషవారారము ఈ ఛాగము ఫె Bi వై న్ ; 

ర్యార్థము అని కాంచన  ఖంపమును నాలుగ్వ 

మ. విభాగము వలన నతెసి భారము త గైను. నాని 

నతజు ఏడివిడిగా సింటికి నౌని వోయును  దానాది పుణ్య కారిములు 

చేసి మాతడు కాలక్రమమున కర్మానుగుణ మగుపదవిని పొంజెను, 

ఎవ్వడు సన వ్యృారల హృష్టచిత్తు 

డగుచు నిర్భ్యాణకాంకు కల్వ్యాణధభర శ 

భావన మొనర్భుు (క్రమముగా వాడు కాంచు 

అతృ్యయము సర్వసంయోజన యయంబు 

ఈ[పకారముగా బుద్దుడు అర్హ్హత్వ ఫారము వహించి ఉపదేశము సమాప్తము 

చేసీ రండు కథలను సరిపోల్చి జాతక సారాంశము వెలువలించెను, ఆకాలమున 

బంగారపు గని లఖఫించిన వాడు నేసే. 

ర్ వౌనరిన్ల జాతకము 

బుద్ధుడు 'వేళువనమున విహరించున పుడు దేవదత్తుడు వధార్ణమై చేయ [పయత్నమును 
గవాల్చి చెప్పినది. 

వరమాన కథ 

ఆనవముయమున బుద్ధుడు "జేవదత్తుడు చేయుచున్న వధ్యప్రయత్న 

మును గూర్చి మై ఖే సువ్రలారా, పత మిప్పుజే కాదు; పూర్వము 

కూడ నా వధార్హ మై "చవదత్తుడు యట్నెంచినవాడె కాని బజదుగసకూడ 

కలిగింబ లేకపోయినాడు” అని పూర్వజన్న కధ చెప్పెను 
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అతత కథ 

పూనగము వెం-ణసిలో ఒహ్మావపమైో”: కావ్యము చేయు మంపణా 

Ma కప ౫ ము ఏసు బుట్టి, ంబ్దను 3 అత పక 

ణము కలిగ్ని సైమ సంపన్ను జై ష్ట్ర న పేషీ వ 

శతకన నదీమభ్యమున లంక కలదు. అందుతళో ౫ామిడ్కె పనో 

మొదల వివిధ ఫలవృత్నములు కలను. బో ధిర" నాబలు%ా, 

దృఢథగా్రుడు నగసుటచే నదీతీరమునుండి మెనిక్కె లంకకు, నదెకిని నుమ 
నున్న చెద్ద వాహాణముమోదికి దుమికి, అచ్చుటినుండి కమాను. అకక 

జేరడివాశు. అక్కడ వివిధ ఫలములను భుజించి ₹నుకటి మూరన్లము 
ననే మరలివచ్చి నిజనివానమునకు సాయంనమయముణ త 

వాడు. ఈ [ప కారముగా వాన ేం దుడు కాలము ౫ ఆపుదుండను 

ఆకాలమున నొకానొక మునలి” భార్యతో "గరా టిలో. ఏవపితకు 

చుం డెను, బోధినత్వు ఊజనుదినము వచ్చు దు ఫొవుచుండుట చమూచి 

ప వతి యగు మొసలిభార్య గాధినష్త్య్యుసి ఎంకో తిననో3 భర్త ర అ 
“ఆర్యా, ఈ వాసన రేం|దుని న లం లా వ కోరిక పుట్టినడో 

అని చెప్పెను “వాంచిది, లభించును, నటి సాయంకాలము = 

శేందుకు లంకనుండి మరలి వచ్చుశప్టుణు వట్టుకొందును అని 

వోయి మొనల చట్టుబండపై పండుకొని యుండెను, 

బోధినత్త్వుడు పగ ్లంతయు తెరిగి సాయంనమంయమునకు. లంక 

యొడ్దు వర్మ పాహోణమ్మువె పు చరాచి, ౯ ఈబంపు నక లూ కావ్యం 

చున్నది "కారణ మేమో” అని యూచించెను. ఉదక పమావెము 

పాపాణ ప్రమాణము స్పష్టమే.  ఈనా'సస నిదెవలము షాశ్చ దు. 
తగ్గలేదు. పాపాణము మాత్రము నర్జిల్లినది. నిన్ను పట్టుకొనుటకై 
మొునలి బండమీద పండుకొని యుండతేదుకడదాి అన శచావించి, 

పరీత్షంచునుగాక యని, అచ్చటనే నిలిచియుండి బెష్టుగా “ఒ వాపా 

ఆణఅవూ!*” అని శేక వేసెను. (పతివచనము రాఐందున, ఓ వాహాూవూ 
యని మరల కేక వేను, అప్పటికెని ఒదులు రాకేదు, “ వాహాణమూా! 

ఈనాడు నాతో మాటా౫వేమి?” అనెను. “వాన శేం దునితో వావూ 
రానా, జు 

ణము (ప్రతిదినము మాటాడు చుంకును కాజోలును”” అనుకొని మునల 

స్ట్ 
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ళ్ అ గామ 33 

బో ధినడ్యుండం తలో అమ. నాకు చు ౩ఇగాంజెరము లేదు మొన 

లిని మోాగగీంపక తిబ్పదు” అనుకోొసి, “మిత్ర యూ కుంభిలా, ఈనాడు 

అన్ను ప నముర్శించికొందును స్వు నోరు తొంచుకొొసియి ౦డి చేను 

సీ నమీపమునికు వచ్చినంతనే నన్ను పట్టుళొనుమూ అని పలికెను, 
నేప జెర చినప౩డు కన్నులు జత కరి యరుగక, మకరము 

కోపు తెరచికొని యుండెను. తోడనే దానికన్నులు మూతలు పడి 

నవి. బోధినత్తుడు స్థితిగతులు గ్రహించి దిగపముమిోది నుండి యెగిరి 
ముసలివికాదికి సమికీ. అక్క_.శనుండి విద్యుద్వేగమున నదీతీరమునకు 
ల ఘంచెను. 

మకర మ శ్చ పడి “ఈ వాన శేంద్రు అద్భుత కార్య మాచ 

రించినాడుి” అనుకొని, “ఓ వానరరాజూ,  ఈలోకములో నాలుగ 

ధర ములతో గూడినవాడు (ప్రతిపకులను పరిభవింపగలడు, ఆధర్మము 
లస్నియు సియందు కలవసి తోచు చున్నది” అసి పలికి  ఈగాథ 

చెప వను. 

వానర నాధ నీవలెనె సత్యంబు 

ధర్మమ్ము ధృతియన్సు త్యాగమ్ము, కలుగు 
నాతేండె తప్పక అరుల జయించు, 

ఈవిధముగా మకరము బోేధిన తని (పశింసించి, నిజనివానమునకి 

శోయెను 

కస్ట ధర్మో పదేశము వేసి, శెండుకథలు సలి పోల్సి జాతక సారాంశము వెలువ 

80చెను, ఆకాలమున మొసలి ఇప్పటి చేవదక్తుడు; దానిభార్య ఇప్పటి చించా 

మాణనిక; వాననేం, దుడు నేనే. 
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బుద్దుడు 'వేళువనమున విహలించుచుండ వధ్యపయత్నము చేయవానిగూర్చి చెప్పినది. 

అతత కథో 

పూర్వము (బ్రవ్మాదత్తుడు వారాణసిలో రాజ్యము చేయుచుండగా 

"దేవదత్తుడా వానరగర్భమున బుట్టి, హివువత్చిచేశమున యూ 
యకుడై. యుండెను, తన మగబిడ్డలు నాయకతింము నుండి తనను 

న రను ఛభయముచే దంతిములతో కరచి”బీజములను లాగి 
చేయయుచుండను 

కొంతకాలమునకు బోధినత్యుడు ఒకానొక వానరి కడుపున బడి 
= తన గర్భమును రతీంచుకొను తలపున ఆ వానరి పర్యత పాద 

స. యడవులలో జేరెను. మానములు నిండిన ము భో 
కనను. అతెడు (వా _ప్త్రవయస్కు_ డై మహోబలసంపన్ను డయ్యెను. అత 

డొకనాడు తల్రితో “అమా మానాయన యెక్కడ” అన్నాడు. 

ట్ తెండి ఆపరంతమున Sl ై_ యున్నాడు”, 
“అమ్మా. ఆయనవద్దకు నన్ను తీసికొనిపామ్ము”. “నాయనా, నీతం।డి 
వద్దకు 1 ఫీపికొొని వోజీను. తిన బిడ్డలే తన నాయకోతింము Rs రను 
భయమున నాల బిడ్డల తజ కొరికి కీళ్ల ర “అమ్మా. 

భయము లేదు. న న్నక్క_డకు తీసికొని పొమ్ము. 
ఆమె కుమారుని వంట బెట్టుకొని తిండ్రివ య తీసికొని పోయెను. 

కుమారుని జూచి తెండి తనలో “వీణు నన్ను పడభన్షని జేయును. 
వా, 

ఇమ్వుడే పఏనిసి నంహారింపవ లెను, వీనిని ఆలింగనము చేయునట్లు నటించి 
కంఠము నులిమివెయ నెను” అని తలచి ోనాయన్యా ఇంతకాల "ఇ 
మొక్క_డ నున్నా షు అది కాగలింతెలో గట్టిగా నొక్కను. నాశ 

బలుడు సేమ నంపన్నుడ కం ఆగు బోధినత్తూడం తం డిని గలుగ న్ు 

లించుకొ నెను, వృద్ధుని జబొమికలు వీముగున “ఈనావుత్రుడు 

చెరిగి పెద్దవా డయిన-చో నన్ను వధించును. వయావాయమున వీనిని 
నగంహారింతును!'” అని Se “రక్షః పరినృృహీతెయమైన సంస్సు 

దగ్గరలోనే యున్నది. అక్క_డి రతస్సు పనిని (మ్రింసనట్లు చేసెదను” 
25 
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అనుకొని *నాయన్నా నేను వృద్ధుడను ఈవఐసూధమును సీవశము 

సెదను. నేడే నిన్ను నాజును చేటెను. అచ్చట సరస్సు కలదు 
అందు ంజ:రకముల కుముపముల్తు మూావిసఘముల ఉత్పెలములు, 

అయిదురకముల పదములు పూయును. అచ్చటి తోయి షూవులు 

కొనింమ్ను” అని చెప్పెను బోేధినత్ముంశ నగరే నాయనా, తీసికొని 

వత్తును అని చని, త్వర పడక, కాలి యజడుగువాతలు పరీగ్నంచి, లోనికి 

బోవునవే కాని పైకి వచ్చునవి కానక “ఈసరన్సు రాతుసునిడి కావల 
యును నరగయముగా అశ కుడ మానాయన ఎక్షస్సు చెతి నన్ను 

నంపారింపచేయ దలచిన ట్లున్నాడు”” అసి భావించి వొడిచోటిక 

గోయి. గప్రూన నెగిరి, వీరు తిగులకుండ ఆవలికి దుమికి, సీటిపై జేలు 

చున్న రెండుపూసన్తలను లంఖభునములో లాగను వనుకకు దుముకుచు 

మరి రెండు పుష్య ములు లా7”ను, బళ్లు “పావు అస్నియు నోస్కి ఇరు 

(పక్క_ల కుప్ప చేసాను. సీను తగసులలేదు. ఉన్న సూవులు రాసి చేయు 

చున్న బోధినత్తుని చూచి రతున్సు తినలో “ఇచ్చట నేను బహు 
కాలమునుండి నివసించుచున్నాను, ఇట్టి (పజ్ఞావంతిని, ఆక్చర్యకరుని 

ము న్నెన్నడు చూడలేదు. కావలసినన్ని పుష్పములు కోసినాడు. నాకు 

పట్టుపడ లెదు” అని తలపోసి ఉదకము రెంకునాయలు వేసి, లోధినత్వ్వు 

డున్న-చోటికి వచ్చి, “వాన ేంద్రా, ఈలోకమున ధర్మతియ _మెవసికి 
గలదో అతడు శత్రువులను జయించును. వీలో మయూమూణడు గాము 

లున్న వని తలతును”” అని పలికి, స్తుతిచేయుచు -ఈగాధ పలికినాడు 

వానరనాధ్య నీవఆనె దక్షతయు 

_్రుజ్ఞయ్య శౌర్యము, బలిమియ కలుగు 

నాతండె తప్పక అరుల జయించు. 

ఉదక రతున్సు బోధినత్తుని ఈ విధముగా స్తుతించి “*పువ్పము 

లెందులకు గోనిపోవుచున్నావుి అని యడిగాను “నాతండ్రి నన్ను 

రాజును జేయ దలచినాడు. ఆ కారణముచే కొనిపోవుచున్నాను” 
“సీవంటి ఉత్తమ పురుషుడు పుష్పములు మోసికొని పోవరాదూ అని 
రక్షుస్సు సూనుల నెత్తుకొని ఆయన వెంట జనెను. 

బోధినత్త్వుసి తండి దూరమునుండి చూచి “పనిని రాతన భోజ 
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నముగా బంపినాను. కాని పీకు రతస్సుచే పుష్పములు మోయించు 
కొని వచ్చుచున్నాడు నాపని అయినది!” అని చింతించుచుండ వాస్ 
గుండె ఏడు నక్క_లయినడి. వాడు బాణములు తక్షణమే విడిచెను, 

మిగిలిన వానరము లన్నియి. సమావేశము చేసి, బోధిసత్వుని రాజుగా 

ఎన్ను కొన్న వి 

శాస్ట ధర్మో ప దేశము చేస్తి కథలు సళిపోల్సి జాతకసారాంశము "“వెలంవలిం చెను. 

అప్పటి వానరయూధపతి దేవదత్తుడు; యూధపతికమారడు "నేసే. 
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వాస్త జేతవవమున వివాళించుచుంశ-గా మాణ వినని ఫితువును గనాల్చి చెప్పినది. 

వాస్త ఆభికువుతో “భితూా. నీవు నత్యుముగా ఎవరిమాట విన 
కున్నావా? అసిన అతడు “భగవన్, సత్యమే. అన్నమిాద, కక్ క్షు 

శేనల మిప్పుడే కాదు, పూర్వము కూడ ఎవరిమాట వినువాడవు 
కాను” అని పూర జన తథ చప్పును. 

అతత కద 

పూరంము వానాసిలో బహ్మదత్తుడు గొజ్యము చేయుచుండగా 

బోధినత్తుం బు భేరీవాదని కులమున పుటి కృగావుమున నివసించు 
ఆవి e3 

చుండెను. వారాణసిలో ఈత్సివము జమగుచున్న దసి విసి మాతేడు 

నమాజవుండలములో చేరి భేరి వాయించి, ధనము సమకూరు నని 

తొలచి, ప్రు(యసి "వెంట బెట్టుకొని చని, యచ్చట ఒపహూుధనము సంజా 

దించెను. దొంగ లున్న యవివివంబ నాతిడం మరలి రావలసి 



196 జాతర కధ్లు 

యుండను ప యయూములో జాలుకు సిరంతిరము భేరీ వాయించు 

చుండ బోథనత్య శు “నామనున్యాా ఎడ తెగక వాయింప వలదు, 

ప్రభువుల ఫేరివలె న*మ నశుమ వాయించు చుండు మసి చెప్పెను, 

“ఛరీభాంనముతో వో లను రార్మదోలుదు” నని తలచి బాలు 

కుడువక వాయించు చుంెకను, 

తొలిసారి శరీ ధ్వని విని మెవరో ప్రభువు పోవుచున్నా డని 
తలచి దొంగలు తొలగి చనికి, కాని నిరంతర ఛేగీ ధంనివలన తవు 

భాంతిని విడిచి, ఇయువురే ముంజట చూచి, కొట్టి ధనము దోచు 

కొని పోయిరి. “ఆపక భనీ వాయించి మనభనము నాశము చేసినావు” 
అసి బోేధినత్యు = = ఈగాధ పలి కను. 

(మోయింపు మోయ్యి భేలిని--- 

(మోయింపకు విడువకుండ _(మోయించుట చే 

ఆయత యత్న (పాప్తము 

షల్ యొసగిన నూరుము/ద అన్నియు పోయొన్. 

శాస్త ధర్మోప దేశము చేసి ఆ0ండుకథలం సలిపోల్పి, జాతకసారాంఛము వెలువ 

లించెను అప్పటీ ప్క్యుతుడు ఇప్పటి ఖితువు; తంగడి చేసే 
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శా స్ట జేతవనమున విహారము చేయుచు మాట వినని ఖితువును గూర్చి చెప్పినది 

అతత కధ 

పూరంము వారాణసిలో (బహ్మూవత్తుడు రాజము చేయుచుండగా 

బోధిసత్త్యుడు శంఖధమన కులమున బుట్టి, ఉత్పవమునకు తండ్రితో 
వారాణుసికి బోయెను. అచ్చట వారు ధనము నంవాదించి యింటిక్సి 
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మరలి వచ్చుచుండగా చేరు లున్న యడవిలో సకంతరము ౩౫౫ 
శంఖు మూదుచుండగా కుమూరుణు వారించను. శం ధ్వసిచే చోపలను 

వా వారదోలుదు” నది తలచి తెండి విడువక నంఖ మూదుచుంచెను 

-వోరులు వచ్చి వారి ధనము దో మకొనిపోయిరి. అప్పు సం జోధిన త్వా 

డిగాధ పలిచెను+ 

ఊదు శంఖము; తగుమా[త వెం త్సదగును. 

శంఖర వమున కూల్చిన సర్వాధనము 

కోలంపోయెను తండి యెక్కూ_వగ నూది, 

శాస్త ధర్మోపటేశ ము చేసి రెండుకభలు సలిబోల్సి జూతక సారాంశము వెలువ 

లించెను ఆకాలమున తండి ఇచ్చటి మొుండిభితువు; ఫుతుడు నేనే. 
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_స్త జేతవనమున విహారము చేయశు ఆస కృచిత్తు డెనఖివువును గూర్చి చెప్పినది. సా 

ఎరమూన కద 

ఆభిమయువుకధ అన వ జూతకమున (532/7) నచ్చును. బుద్ధు చా 

భఛితువుతో “6 బహూ, (స్త్రీలు అగా య అవమతులు, నికృష్టలు, స్ 

ఏృపకారముగా వాప గు నీ జాతియువప వల ఆన కుడ వయియున్నా ను 

అని అగా వృలాంతము చెప్పెను. 

అతిత కధ 

పూర్వము వారాణసిలో (జహా దత్తుడు వమ, చేయు చుండగా 

చ స “ంభార జేశములోని తకు శిలలో my ఎ వంశమున 

బుట్టి, = పెద్దవాడయి మూడు వేదములు, నకల విద్యలు అభ్యసించి 
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ఎగద్యాఖ్యా తానా జ కమ్మ రం 

వారా-పిలో యాహ్మణ కం నమన పృడుడు పుట్టగానే వు. 

భఇజానము చేసి. బాలునికి పదునాం య వచ్చు వంకన అగ్నిని 

నలిపి, తెలం జాలు రుమూా కునితో “నాయనా, స్వ్ర పుట్టినప్పుడే, 

జూతివేదసున పటి Wooden స్వ్రు వ బఎరాయుణుడనవ్ర "కా 

దలచిన నో, అన్నని నా, అశవిక జస్కి అన్నీ భట్లారకుని సేవించుచు 

బ్రహ్మలోక మగాాయానుదొవు కమ్ము. వంట నుండ దలచిన-చో తకు 
తలలో విఖ్యా తా ఎవామ్యసిక డఊ విద్య అ గృృవాస్థుపు హా 

వచ్చును” అసి చెప్పిరి, మాణవకుడు “అరణ్యములో అగ్నీ జీని 

న సేయజాలను నాము కుక అని తల్లి దండ్రులకు 

(మొక్కి) అచాచన ర్యనికి దకీగా [కింద నహ్మనము (నాణెములు తీసికొని 
తెతుకిలకు బోయి, విడ చలు నేర్చిన పిమ్మట బ్రింటికి మరలి వచ్చెను, 

ఆతణు లోకము విడిచి అన్ని భట్లారకుని సేవించుచు అరణ్య 

వులో సివసింబవలె నని తలివం(శుల కోరిక, తల్లి నీ జూతి లోప 

ములను జూపవలచి వనవానమునకు అతనిని బంపగోరినడై “ నాయనా, 

నీను అన్ని వివ్యలు నేర్చినావా”? అని యడి”గను. “అవును తల్లీ.” 
“అరాతెిమంతము (దుఃఖన్వరు హపము) కూడ నేర్పితి తివా?” “లేదు” 

“'అట్లయిన స్ నేమి నేర్చినట్లు? పోయి అదికూడ హించి రను” 

గణే అని యతకు తెపిశీలా శళరమునకు జనెను. ఆచార్యుని తల్లి 
120 వతింములది కువూరుడు నరయముగా ఆమెకు స్నానము 

చేయించి, భోజనము వట్టి, ఈపణారములు చేయుచుండను. అత 

డు చేయుట లోకులకు రోతగా నుంచెను అరణంమునకు బోయి 

అచ్చట నా తల్లి కుపజారములు చేయుదును అని తిలచి ఆచార్యుడు 

వివిక్షము, రమయము, జలనమ్భుద్ధము అగు (్రబేశమున పర్షశాల 
సిర్చిం బియ్యము నెయ్యి ముడలగునవి సంతరించుకొని, తల్లిని 

దీసికొని వోయి నినసించుచుండెను. 

మాణవకుశు మరల తికువిలకు జబోయినప్రుషు ఆచార్యుని "కానక, 

వ్రతినుల నడెిగం. తెలిసికొని ఆయన యుసికికి జని, నమన్క_రించి నిటి 

చెను, — wa మరలి వచ్చినా వేని? అని ఆచాయ్య 

పడిగను. ోతిముకడ నేను అసాతిమంత శాస్త్రము ము నేర్చికొనలేదో.” 
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“అది (గహింపుము అని en “న తల్రి ఆచార్యా స 
అంతట Mn చాలోచించి “అసాతెమంతివును (గంధము 
లేదు. తిల్లి యితెసికె శ్ర లోవబులను జెలువగోరి ముంకును” అను 

శాన, “మంచిది నాయన్మా నేటి నుండి నీవు నాకు (పకినిధిగా నుండె, 

నా తెల్లికి ఏ చేతులతో స్నానము చేయించి భొజనము పెట్టి, హా స్త, 

పాద, క న్-ాదిక నంవావానము చేయుచు “ఆశే, ఇంతటి వార 

కములోగూడ నీ శరీర మిట్టున్నడి! యమాావన కాలములో ఎబ్బుండెనో”ి 

అనుచుండుము ఆమె హస్తములు నానములు కడిగి గంధబేపము 

చేయునపుడు వాని సౌందర్యమును వరి ర్ల సము. నొ తెల్తీ పితో ననెడి 

మాటలు, సిగ్గు మర్శము అేపంక నాతో 'జెప్త్తాము తు చేయుదు వేని 
అసాతమంతము తెలియును. కాబేని తెలిసికొన వ్ర అని చెపు ప్పెను, 

చిత్తము ఆణారా ర్యా, అని మాణవకుడు నాటినుండి గురువు చెప్పి 

నట్లు చెయుచుం జను మావావకుకు తనను తరచుగా వర్టి ంచుచుంః 

టే వృద్దురాలు తనలో వీడు నాతో రమింప పగోరు చున్నాడు” అనస్ 

తలవోెెను. (గుడ్డిది, మునలిడి అయ్యును ఆమెకు కావు ముద్భవిం 

చెను తన శరీరమును వర్జించు యువకునితో నామె మొకనాడు 

“నాతో అభిరమింప గోరు చున్నా వా” అని యడిగెను. 
“ఆరే అవును, "కాసి తః. న. చండఠానసుపు,?” 

“నన్ను సీపు నిజముగా వాంవింతు వేని వానిని సంవహారింప్రుము.” 

“ఇంతకాలము ఆయనవద్ద మ. లభ్యసించి, కామువశమున చే 

డాయన నెట్లు నంహారింతునుగ్ “నిను నన్ను త్యజింప వెని వాసిని 

Es నంహరించును. న 

యువకు జాచార్యున కీ మూట లస్ని యు జెప్పెను ఆచామ్యురాు 

వానిని |పశంసించి నాడు తినతాల్లికి మృుత్యువసి గహించి, “మాణ 

వకా, ఈనా డామును పీకు వేయుది మనెను, అంజీర చెట్టు కొమ్మ 

నరక్కి దానిని తన పమాణమున నొవు గాజేసి, చాసికి సూూత్రిముకట్టి, 

వన ములుకప్పె, తన పడక మైనుంచి “ఈగాడ్లలి నాతలి లి కిచ్చి, (త్ న 

తెలియుట కై ఈసూతై మాము చేతి కందింపుము” అని చెప్పెను, 

యువకుడు పోయి వృద్దు రాలితో “ఆశ్వ ఆచార్యుడు ఇంకే 
ఉశనమిోాద చి నిద్రించుచున్నో దు. మార్లము తెలియుట కై ఈతాడు 
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కట్టినాన ఈ ఇడ్జలి తీసికొనివోయి, చేత్నినై నచో ఆయనను నంవా 
కింప్పుము” జని పలికెను “నీవు నన్ను విడిచిపెట్టవుకదా?ి” “చే నటు 
జల పయన అను? వణకుచున్న చేవె.లతొ్ పసృథుూూలు పరశు 

సఒతఖకొసి ఆతా. తడివుకొనుచు బోయి, కుమారు డనుకొొని, కొొంమం 

బిమ్మ కంరముమోాది వ్యన్ర్రాము కొలగొంచి నాడ్డలితో నొక్క పెట్టు 

సుక్టును, హూ ఒరువధ్వస ఒయులువపలను, అదె కొయ్యబొమ్మ 

యని వా” గహీంచెను ఇంతలో కుమారుడు నచ్చి అమ్మా, వమి 

చెయుచున్నాననెను. మునలద “అయ్యా, వంచన జరిగినది. అసి 

"బాన్రురుమని నేలపై బడి, ప్రాణములు విడ్చను. ఆతూమున వద్దు 

చాలిక మృ వు విధించి యున్నదట 

బోధినత్యూు ఉజామెకు నంన్కా_రములు స _ైపైతాగ్ని చల్లార్చి 

అపవిపూవులు బూడిద పై జల్లి , యువకునితో పర్ల శాల శాకిటు గూ 

చండ్కి “నాయన్యా అసాతమంతవుని వేరుగా శా న్త్రృముబేదు వృద్ధ 

జడనాని ఏమి చేసెనో చూచితివా? కాబట్టి యువతు లెట్టి దుశ్ళీలలో 

సీను తెలిసికొనగలవు” అని యుపచేశించి, నిజగృహామునము బొమ్మ 
నెను, 

ఆచార్యునికడ సెలవు తీసికొని అత డింటికి జసగ్యా తిల్లి “దుఃఖ 
3_త్త్యమును గహించితివా?” అనను *గహిందితిని* *నాయనా, 

స్వ అగ్ని చెపు శరత నకై నంసారము త్వజంతువా, గ ఎవాన్ధువె 

యుఐఎదువా? ఏది పర్మిగహించువు”” “చేను ప్రల దుశ్శీలము (గహించి 

నాను. సంన”రము వలదు, పర్మివాజరుడ నిసదును అని యత శె 
గాధి పలి కెను, 

య్రైలం మాయావినుల్కు మరదీచికల్కు దుఖ 

ఫేాతువ్రు, లుపదవమ్ములు మృత్యుపాళ 

సదృశ దృఢబంధనములు, వోల్చంగ రాని 

ఖభథఫాదలు, వారల గో8 యెొదను 

నమ్ము జను డధమాధమ నరుడు జగతి! 

అతిడు నృహశ్థాశిమము నొల్లక, నన్యసించి, అభీష్ట శాంతి పడసి, 
(బప లో పడాయణు ఉయ్యెను, 
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బుద్దుడు భరో పదేళి శము చేస్తి నాలుగు సత్యములము (సకాశింప జేసినపెమ్ముట 

ఆభీతువు (కోతాప త్తి తిభలమున (పతిష్టుతు డయ్యెను. శాస్త కభలం bale జూతేక 

సారాంశము నెలువలించెను. అప్పటీ తల్లి ఇప్పటి కాపీల; తండి డో ఇప్పటి మహో 

కాశ్వవుడు; వ్ స్య్వుడు ఇప్పటి ఆనందుడు; ఆచార్యుడు సె EE 
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జేతవనముని బుద్దుడు విహారము చేయుచు ఆస క్తచిత్స్తు 'డైనభితువును గార్స చెప్పినది. 

జతయాశన కథో 

జ శ శకం ల | కా 
mr అతఎతో ఖయాం, విదముగా సీపు వ. ఆన క్త 
కానా ౨2 = ప ఇ ME ల wy Sym ry చితృుష్నావ ఆ యవ వా?” అనను అతిప దిజము అ షు రా Ee 

“ఫితూం (స్ర్రీలను అడపులో నుంచుట కష్టము పూ) సగమయమున 
5 

బుద్ధిమంతులు 'సీలను స్పట్టుకనుండి ఆజ్ఞల తః లర్ అని 

సూారంజన కథ చెసను 
కు సా 

అతత రధ 

ప్రాసము భారా “ఎవో |బహా కతు. నాూాజంమువోేోంయయు చుండగా 

జోధథిన తం పయిన వటమాపాూమ. కతుప్పున బులి పెరిగి వదనా డొయి 
Oe 

అనస్నివివ్వాలు “రి తెర్మడీియనవంతరము రాజమునకై వచి, ధర్మ్శవకి 
భో ట్ట. _ é 

ఎలనము  నోయుచుండను. అతు తన పురోహితేుసితొ న 

మ నట 

వంకరల్ తితుగని వాపానుల్ కలవి? 

కాష్ట్రముల్. శకేనట్ట్ కాడులు కలవెగి 

ఆప కాన్వే మే వళ అది లభ భు మ మున 

ఆభు మునతీంపని ఆంగనల్ కలరా 

అసి జయార్జిము గీతము వాడుచు, రవతపలకము2వై బంగారు 
26 
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పాచికలం డొంలిం ఇ ట్లాశుచు గాజు నితింము జయించు 

Ces? పుర క [ల్ో డిపో మడివాగు. ఇంటిలోని సనోంపద శ్రవాముగా 

క్షి ణింపగా నతి శాలోచించి, * “ఇట్లు మాయింటిలోని ఫననము క ణించు 

చున్నది. పురుషు నెముగసి క కన్యను తెప్పించి యింట నుంచెదనూ అని 

తలచి “అన్యః నష వ నుని కన్యను కాపాడ లల మని మరల 

"యోచించి. అప్పడి పుట్టిన అన్యం సుటెడ్డను తెప్పించి పెరి పెద్ద దగు 

చుంపహగా నా బేరట్ట వం een నుంచి “సకవు చను చేసి గాధముగా 

రశ్నం౦ంచ, —ొజకుంలమునుండి ధనము నావారింతును”” అని సెశ్చయిం కు 

కొనను ఆలసించుటలో ఆయన నేర్భరి (ప్రనవమునకు సిధ్ధమ._గా 

నున్న వేళ వనితను వనమిచ్చి, తనయింట (ప్రనవము కమ్మని తీసికి 

కీ ఆకు పుట్టినది తర్వాత తరుణిక ధన మిచ్చి తపా ను 

ఆబిడ్జ్లను (ైబలే 'పెంచుచుండిరి,. ఆయనను తప్ప ఆదిజ్ఞ పురుషులను 

చూడ లేదు. బిజ్ఞ "పెద్దది కాగానే యత డామను తినయింట బైకు 

కొనెను. కుమారి "పొగుచున్నన్ని నాళ్ళు పురోహితుడు జూద మాణ 

చేదు కాని ఆము సుద్దదయి తెన యదీనమున నున్వప ఇసు డొకనాా 

పురోషహిా తుము శాత జూన మాడుదమా అనెను, మంచి దది గాజు 

-వినుకటివలెనే ఆడెను, గాజు వాటపాడి పాచికలు వేయునప్వ్పుగు పురో 

హితుడు “నామా౭విక' తిప్ప అన్నాడు నాటినుండి యతని యదృష్ట్రము 

మారినది రాజు ఆటలో ఓడి పురోహితుశు గలుచుచుం డెడివాశు 

“ఈయన యింట వకపురివీక యగు స్రీ ఉండవలఅను” అని రా? 
యోచించి, అట్టిది యుంగశుట ెలిసిషొని “ఈ మెగ్ల్వభంశము 
చేయింయా సక "ఘార్తు నొకనిని బిలిపించి “నీవు నృరోహితుని క్రీ 

$1 

ర్ 

అబీ! 

వ్లీఅము భేదింప/లవా అని యడిగెను. వాడు శేదింపగలను చేవో” 
అన్నా+. గాజు వానికి ధన మిచ్చి వేగముగా కార్యము సోధెరపుము” 

అని పంచెను, 

గా కిచ్చిన ధనముతో వాడు గంధధూప చమూార్జ్య క రర్పూరాదులు 

సె పురోహితుని యింటి కదూరముగా నర్ సుగంథధాపణము 

పెళ్హైును పురోహితే-సి భవనము వడంతస్తుల మేడ, ఏడుద్యార ములు 

కలదె. అన్ని ద్యారకోష్టములందును నీ లే ఆరక్షికలు. ఆయనతెప్ప 

అన్యఫృరుషుడు త 'బొవగల్లు నన్నమాట వట్టిది. తుడిచెడి కనవును 



62 అండభూత జాతకయు 203 

ఖూళిని కొనిపోవు తట్టలుకూడ పరీకీంచి లోనికి బోనిచ్చుచుందురు. 
సఫురోహిమెొడు మాతే మాక న్యను చూడగలడు, ఆమె కొక్క_తియే 

బఎరిచారిక. యూ పరిచారిక గంధ మాల్యాదులు కొని ఆభూార్తుసి 

దుకాణము (సక్క_గా వోవుచుండెడిది అది కన్యకా పరివారిక అసి 
వాడు బాగుగా తెలిసికొన్న తరువాత ఒకనాడు ఆమె వచ్చుచుండగా 

దుకాణమునుండి బేచిపోయి ఆమె వావములు గట్టిగా బట్టుకొని 

“అమ్మా, ఇంతనాల మెక్క_డకు వోతివి” అని దుఃఖంపవ గాను, 

ప్రక్కనే నిలిచియిన్న యితని తోడి ధూపులు “చేతులు, కాళ్ళు, 
ముఖము; ఆకారము వనశ్ర్రాములు అన్నియ. తల్లి కొడుకులు ఒకి 

పోలిక” అన్నాము. వావ పలుకుదుండగా చేమియు తోపక ఆమె 
“పెచ్చు నాకుతూారుకు కావచ్చును” అనుకొసి ఆమఘుకాడ ఏడవ 

జొచ్చెను కన్నీళ్ళతో ఉభయులు పరన్సరము కౌగలిం నుకొనిరి. 
“అమ్మా సివాన మెక్క_జ?%” అని వా డడిగాను 

'నాయన్యా పురోహితేని యింట ఆయనకు మహాోసుందరి పడుచు 

సెండ్రము కలదు, ఆము చేవణా ప్ర వత ను "సను ఆమె కొలు 

పులో నున్నాను” అని మూమె చెప్పెను 

“అమ్మా, ఇప్పు దెక్క_డికి పొవుచున్నాపుి”  “ఆధెకై గంధ 

ర్ ౩ల్టములు కొనుటకు.” “వానసికై. కేరొక చోటికి బోవచేలి నేటి 

నుండి నా కడచే తీసికొము.” అని వాస డబ్బు ఫ్రీకికొనకుండ ఆకుకు 

"తాంబూల తికోో-లకాదులు, వివధ పప్ప మరాల్యములు నిచ్చెను. 

మ విక ఒహుగంఫ పల పుస్పూదులను జాది “అకు _బాహ్మ 

పనన్నుడై నాయి”. అనెను. “ఏల ఇట్లను 
రధం అధ 

గును నేదు మనమయొప 
LCs ga: స్తూ (5. 93 re 

చున్నా పు? ఇన్ని Sy ఆచ్చుటువల౫ I స ల పాచ్చు 
ఎ ఆస్తమ ళ్ ణా యు జ వ 53 

మూల్య మాయ లేదు. నా కుళూారుసికడ నుండి తెచిానాను 

నాటి నుడి యూ పరెఇ-దిక్ర' Sr డిచ్చిన నూల్యమును 

దాచుకొొస భూ ప్రువికడనుండి గంధ పువప్వాదులు తెచ్చు చుండెను. 

కొలది ది-ములకు ఖభూస్తుుు రోగము వటించి పంకొనెను దుకా 
వా ఇ మునే చ్ వాయ్ గ్ ల ము 

౧ము వాకిఠథిిప్ వచ్చి అ క నజభసక్ వప్వ్చలు శానా ఒడ డక్కడ? 
క్ 

యస $6 ౮ స ఆ 33 
అసి అక్క_డి వారి నడ7ను ఏ కుయఘాయానకు జబ్బు చేసినది” అసి 

ర్ గ ల్ వా చనిడి వాడు పంగణుకొ న్న నోటికి బోయి మయమూహి కూ 
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% a కా 59 భ్ మ్ షు 

విపు ల లన న. ఏమి జు 2” అనాను, వాసు మాటా 

లీ 
ఆ వాలా క దాక జ 

సత్త చెప్త "వేను *”” “నాతో7గాకి మరి చహైనలిత జెప్ప్తుదువు నాయనా” 

“అమా, నాకి వు -జీవముయిు జబు "లేదు ఆ మూాణవిక వ్యానము న, 
చి 

తిబద్ధ చి %ఊ నయినాను, ఆకు Se ఒనింతపును లభించని-నో' 

లేదు “చు సు సాయనాళి” “అవ మ్మా, Ue" ముల పోవ ద దున్నను 

వ. న రాములు ఏళుూంను”. నాయనా. ఈ కారము: నాద 

దీని విషయమున చింత “ఇెక్టుకొన వద్దు” అని వాని నోదాక్సి వ 
చారిక్ ఒసుగ౨భ పుష్య పులములను దీపికొని మాంవిక వద్దకు బొ*యి 
కనా సవదూనుణు నావలన ని వర్లనము స. es చిత్తు 2 నాయ 

వ్మి కన్యను? అ నను, “అతని నిచ్చటికి "లేగలి”ితి చేస అ అవకాని 

ముం*సను ” నాటినుండి పరిచారిక యింటిలో  మూలమూలల నున మ 

దుమ్ము ౫డిచ వోగు చేసి పూవులు ₹ తెచ్చు గంపలో బోసి వెలుపలి; 

SDT యత్నం రునప్పుు "కావలిది ల జక గోరను, ఆ వెను 

ములో ఒరిజూ*రిక ఎప శానటిదానిమోదికె జూర విడిచెను, ష్. 

అఆరశికల  పెపయసయమై గంపలో ధూళి జూర్చెను. అప్పటినుండి మూ] 

లోపలికి కాసే సలుపలికెగాని యేమి తీసికొనిపోయినను es 
నుత్చాహాము ఎవ్వరికసి లేకుంచను, థూర్తుని పూలగంవలో చాచి 

మాబవిక కడకు వ భూర్తు డామె శీల (భంశము 
చెసి రెం. కోజులు మేడలోనే యుండెను పురోహిమెణు నచి స 

నప్వుు- వాపు చాగియుంగును. ఆయన వెడలి వోయినంతనే వారిు 

వరు సుఖముగా కాలము గడపుదురు స్స. మారు పోన లను.” 

అని వూ-ాపక పలకెను; “*! న ఒక్క. దెబ్బ కొట్టి య 

అని ఫఘూమైగం ee సరే అని మారావిక వానిని చాచి శెట్టి పు 

పీక ాంగానే ోఆరిగ, మారు వీణ ee నను 

నాట్యము చెయ నోమదును” అనెను. “సాధు భజే,” అని యాహ్య 

ణుకు పలిశెను” మోము చూచు చున్న చో సిగ్గుగా నుండును మో 

దివ్యునవనము తొలుత వాటికలో బంధించినచో మ చేయు 

గలను” “అట్లయిన బంధింవుము.” మందమైన శాొటిత్  మాణవిక 

ఆయన కన్నులకు గంతకట్టి, ముఖమున కప్పను. (చావ్నాణుడు. విణా 

వాదనము పారంభించెను. మాణవిక కొంత తడసప్రు నాట్యముచేసి, 

tr 
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“ఆర్ష, ఒక్క--నారి మో శిరముషపై జెల్బ కొట్ట కొరికయున్న ఏ” అనెను 
శ 

స్రీ లోలుకై న త్ శారణ సక ౪౫కి అనెను అకా 
prs) 

థా మునకు వ గ చే ss అ: rg Mi TS TOY ఎ 

సు గట్టిగా వోాటచెను. బాహూ ఎ పదం ప్ ను ఎలాగ ఆతు ఎ యళ 
౬ ల్ల ౮ Am మ గ 

ల ఖ్ 
క స్ శ వ 

తలమోాన బుజెప కళ్టును ఆయన నాభణంది “సీ హూనము ని 

జమ్ము 22 అను అ తన regs నము ఆయున = నిం? "కును 

టి 

“హా నము మృదు నయిన బే. కాని న్ నట్టి క్ కొట్టినా” అన్నా 

(దావ్నాంిను భూ డాయనను కొట్టి జాగుకొ డను బూ ౭ తాగి 

పిమ్మట కతాణపిక WE హాని సు ce ఎం వచి 

వతలమోాపడ రుడ్జాను ఆయన వాలుపలిక కాకలిన 8 షక veel 
—_ 

పూల ౫ంపలో జరా రక వలువ కా ను ఆపనే వా నా 

కడకు బోయి పెరిగిన క 6 వం oe 
౨ జ జ గా a Hat qa పురోహితుడు తిన ససిధికి వచావపళా. గాజు కొ పురో స స! ఎప య. 

తవమూ జూదమాశుదవూ౯ి అనెను, *వుంచిం మాహా హా 

ల గాజు చదూ్యతమంచలము పసివము వ "చి పోనంమువల నే 

దూ్వూతగీతము వాడి వాచికటు దొరిలించను, ”గణవికా శ్లభి నగ మం 

సంగతి చెకుగని (బాహ్నుణుదు యథా (పకాం ముగా వంక మాపక 

కప్పు ఆ కాని పరోజయముు నాలను విపు ౌజకెగిను. నో 

జిట్ల నెను మును మా(తము తప్పి ౦పనేల? ఆకె కీలము  ఇెడెసది 

_్రాహ్నృణోత్తి వళ. పుట్టిన బిడ్డను ెప్పించి మోర రికీ ంచుచు స్త 
సానములలో ఆరశ్నీకల కంచి సంరిహీంపగల ననుకొంటిడ. కాని 

శ్రీని కడుప్రులో పెట్టుకొని తిరుసచున్నను రశ,ంప శశ్యము మునాదు వఏకి 

ప్రురుపిక యగు క లదు. మూ మాళావిక నాట్నవఎ చె గో 

సీశావాదనము వేయి చున్న మో ముఖమునకు గాక్జకట్తి తవ జూపసిచే 

మో శిరసుపై మోదించి వానిని దాట చేసిన. ఇంకను మో పతి 

స మెందులకు ప 

ఇట్లు పలికి రా జీగాధ చెప్పినాడు 

కడుపులో పెట్టి విప్రుండు కాచె దీని 

కన్నులకు_భ_ర్భి నొప్పించి గంత కటి 

వీణ వాయించుము నటించె విటుని కీమె. 
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తెలివి కలదొం™ అమ్మ యో! తీవబోండ్లు 

మరభ మసత్వ మన్నది దొరకు నచట! 

వాతలో బారుచేపల పాదచిహ్నా 

ఆటులు మర్ జేయములా అట్లు యిగురుబోండ్లా 

భావాసరణులు చూప నేర్పరులు వారు 

నిజ మజద్దం బబద్లంబు నిజముగాను. 

ఈపఫపనముాా బోధినత్వ్యును (చాహ్నూణునకు ధర ముపచేశిం ఇను. 

అప విం యత డంటిక బోయి మాణవికతో “నీ పెట్టే వాపకర్శ చేసినా” 
వ నెను “ఆర్య, ఎవరన్నారు? నే నే మెరుగను నావచేతితా నే మిమ్ము 

కొట్తినాను. అన్యుడు కొట్ట లేదు, మోము నమ్మని పతుమున “సత్య 

కార్యము. చెసి అన్నీలో (పవేశించి విరాకు కర్రా కలిగించదను” 

ఆని సూ నక్కా_ణ్ంచెను. 

నే అని _బాహ్నాణుడు క కులు చర్చించి, సిప్తూ ముట్టించి, ఆ మెను 

విలిపించి “నీకు శ్రై ర్య యున్న చో అన్నిలో పవేశిప్రుమూ అనెను 
తొలుత న కూాావిక తని పరిచారికతో “అమ్మా, సీవుత్రు డచ్చటికి 
వచ్చి, నేను అగ్ని ప్రవేశము చేయబోనునవుడు నాచేయి పట్టుకొని ఆ. 
వలెనని చెప్పుము” అని బోధించెను. పరిచారిక వోయి చెప్పెను. 

భూ వచ్చి జననమూహములో నిలిచెను మాూవిక (బ్రాహ్మ 

ఇుని వంచింపచలచి ముహోజన నమూహమున నిలిచి *ావ్నాళొ 

త్తిమ్యా మాహా స్రముతొప్ప అన్యపురుహు హా స్స హమొురుగను ఈ ప్రతిజ్ఞ 

ఈయన్న్ నన్ను ౫నహింపకుంయుగాకి అని అగ్ని పశము చేయ 

జోయెను అశత్నంమున ఘా మ్రడు పోలు “చమూ్యుణు, ఈప్రరోోహితె 

(వొహ్మాణుని పని! ఈకన్యచే అగ్నిప్రవేశము చేయించుచున్నాడు!” 
అసి ౫౫ - గాావిక చేయిపట్టి లాగాను ఆము వేయి వవలించుకొని 

ప్పకొ వంనితో “అవ్య, నానత్య్యక్రయ భగ్నమయినది అగ్నిలో 
సవెకింపకెను అనను “ఎందుచేత?” “ఈ పురుషమూా నాచేయి 

అువలఅను.” కా నన్ను ఐం-చించినదిి” అసి Wn 
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చని కెిపథము చేయుదురు. ఎంత చపలచి తెలు? జుందులకే యి 
ఇక 

చెప్పినా? రు 

న. నిండునట్లు కొస bs మేసియు గోవు 

ప్రా ఆలం కూడి రమింతురు 

నిత్వనూత్న విషయ నిరత అగుట 

దోర లు, కకోరచి త్తలు, (కూర జంతు 

సదృశ, లనిరబుద్దులు, శర్కు_రవలె 

మానవుల మోసగించు విధానములను 

వూర్లముగ నేటేకొన్నటి |పోఢలు సుమి! 

బుద్దుడు ధర్మోపదేళము చే చేసి న నం. (సకాశింప జేరి ళు 

[శోతాపత్తి త్సిఫలమున (పతిష్షితు డయ్యెును శాస్త స కథలు సకివోల్సె జూతక సా 

వెలువళించెను. అప్పటి వారాణసీ ననెకుడు ననే 
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శాస్ట జేతవనమున విహారము చేయన పుడు ఆస కోచిత్సు డగు నొకానొక భితువును 
వి 

తత్ర మాన కళ 
న (3 ల 4 పల 

అతనితో వన్య '“ీఫివ్వూాం. స్వ్పు క ననా రత్కె_65ఈుప్నావై 

యున్నా వా” అనెను అతిడు నిజమే అన్నపెమ్మట శాస్త ో“భియూ, 

(స్రీలు కృతిఘ్నులు, మితులలో భేదము  కల్సీంచువారు. వారియ్ె౫ 

వల నీకు చాంచల్యము కలిగను?” అని పూర్వజన్నృకథ చెప్పెను 

అదిత కథ 

ప i అ £ పము లు నా, నన i is పూర్వము వారాణసిలొ (బ్రహ్మదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 
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జ్ ne జ్య అ ఆపు క నే క బా gr యం [సె వపాశు fw స మంంన ఆ, శమము నిర్మిం మక్ ని, we 

._ అభిజ్ఞనువా-ం? ధ్యావరతెసుఖమున విహారిందుచుండెను. 
తె రె లి 

ద "కాండ" సార్ల కుష్టు టేప్ వాంషగను భూ రరుమవూకి యనునది 
ః 3 డ్ 

ఇ ఇంగ నంద్. వావినఫావ. వానజఎమునుు. కర్మకాంలను (ప్రహరింగు 
గ యు ష్ 

చుం ను. వా గు పవొకనాాా జలకిశకె నగంగానడికి గానివోయిల. 

హా. ~ ఊం ఇ జ రా జాక్ 
ష్ du Tt ఓ వావి VITO nt నసముంప నుం సాను యిక 

మువ్చషిళ్లాను. ానిని జూచి జనులు పమగ్నొత్సిరి. కేక్స్ కునూరీ వాస 
“ఏమ స తం DE సంర నలె: నని ఆయను సీశవిలాోనికి 

దోసి 7 ఆలిపోయిరి వర్షము కుడిడాను చీకటు లానరించిను. కుమారి 

౦ట ేఠ.6ందా సింటికి జోయినశ్రు౫ు అమ్మాయి యేడి అని యజ 

గర గంగాజలమునుండి దూూనవనలకు వచ్చినది. కాసి యెటు 

కోయిళగో మాకు కనబడలేదు అని వారు చెప్పిరి జారే లెంత 

ద్దపెట్టున అరచి ప్రవాహామున కొట్టు 
ఎని పక్ష శాలదరికి జేరినడ ఆయన చాసి 

కలరధ్యన విస్కి | స్ర్రీకంరమువ లె నున్నది, రహీంపవలెను, అని కాగ" 

౯ లిగించి, నదీతిరముళకు బోయి ఆమెను జూచి. భయపడకు భయ 

సడన అ”; కారు నాగబలు డగుటణే నదిలో ఈది, అమునెత్తుకొసి 

ఆకమపనమునక వచి, మంటవచేసి, చలి తరినవీమ్మట ఆయన నీ 
2కు నుండు దానవు, గంగా జలవముకో ఎట్లు పడితివి?” అని యామ్ 

ఎడి7ను. జరిగిన దాతియి నామె చెప్పెను. [ప్రస్తుతి మిచటనే 

ను జర శొలలో చందుకొను మని తాను సలు 

కలు జరం దను రాట అ తపవావత ఆమను సడజలిపామ (స నను 

ఆఈతాపునున శీలము శీడించివోనుదు వసు తిలవోసి యామ అచటినుండి 

కదలలేదు. ఇపలివోనలసిన సమయమునకు విలాసములు చూగాప్కి_ ఆతి 

డు కీల ధి ష్షుసి 

ఎక ర చ్చి జరా్యములోనే వివసింవసాగను. ఆయు యొకనా ము “అగ్నా, 
ల 

య 

wif (వాం ము అను ఆ 

sub, స్త్ ౬ ఇథాషనుని గావించెను ఊడ ఆత జూాగుొను 3 Te ఫా 

అడిమళకో. నుంంటవలణ ఇలముమిి మానన నివాసములకు బోనివము” 

(గాముమునఘ జనిరి అత ఒక్కొ డా అనను... ఇగుపును (త్వా! త 

(తెక-) హ్రాం వుమ్మి గాఒడిత్ భార్నను వోషింమదుంచను. 7) +3 శీ ఫ్రీ 
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లోకు లాయనను తక్క. పండికు డను చుండిరి. గామవాను లాయ 

నకం భృతి యిచ్చి “మాకు కాలములో మంచి చెకుగసలు చెప్పు 
చుంతసుకు * ఇక్క_డ స ఈకందుడజ. అని గామా కందరిముు కుటీరము 

సుర 

అఆకాలమున వోములు లర మల దొగ్న (ప్రత్చించె గామములను 

కొల్ల్పగొట్టుచుండిరి. వా రొకనాడు ఈ (గ్రామమును దోచుకొని 
గామవాసులచే నాయానులు కట్టలు కట్టి వోంయించికొన వోపుదు 

కోవ్టీ కుషురారికను గూడ పట్టుకొని తమ నివానమును కెనిపోయి, 

తెదితరులను విడిచి పెట్టిరి. ఆమె రూపమునకు ముగ్ధుడె చోర జ్వేమ్లు 
చడామెను భార్యగా చప్సైను. 

బోధినత్యూండు తన స్త్ర యుక్క_-డ నున్నదని లోకుల వలన వెలిసి 
కొప నన్ను విడి? ఆకు యుండ నేరదు తెప్పించుకొన వస్సును అసి 

ఆము రాక తెదును చూచుచు ఆ (గావుముననే యుంచెను 

అక్క__డ (తే్టి కవూతం*ం గీ ఇక్కడ సుఖముగా నున్నాను తిక్క 

పండితుణు నచ్చి నిన్ను బలవంతము చేయునేమో ఈ సుఖము 
కోలో వుదును, ఆయనను బిలివించి నంవహారింతును అసి తలపోసి 

వారావహుని బిలిచి *ఇక్క_డ నేను కహ్టపూంచున్నాను. తక్క_వండి 

క్ వచ్చి నన్ను కొసిపోవును గాకొ” అసి నంజేశ మంపెను. 

బోధినత్తు డానంచేళము విశ్వసించి, ఒయలు బేరి చోర గాముము 
మొనగదల సిలిచి వార్త పంపను ఆమె బయలు వడెలి వచ్చి 

“న్యామోా, ఇప్పుడే మనము పోవుదు మేని చోంనాయకుః: వచ్చి మన 
లను బంధించి ఖండించును. రాత్రివేళ వోవుదమూ అని చెప్పి, అతనికి 
భోజనము పెట్టె, కోవ్షమున హపంహుకిొ వుని చెప్పి, వచోరనాయకుడు 

సుశావాన వుత్తుడై యున్ననమయమున నమిోవించి “నామా, ఈవేళ 
4 

: యె 
సీనపత్నుడు కనఒడినచో వమిచేయుదువు?” అని య ఓ డి7ను. “ఇది ఇదె 

చేయుదును అసి వా డనెను. “అతు దూరమున నున్నాడనుకొంటి 
వమా. |పక_ కొటములో పండుకొనియన్నా ” ఉని యో చెపు. 

క్ ౮ా బా ౦3 

వాడు కాగా తెసికొనివోయి చూబు, అతనిని బంధించి యింటినడువా 

శీ ళ్ళు 

“కేధనా అకతిన్నూచ విసుణా మి త్రిధూభికా” అని మ్యాత వను 

27 

నై es జో లో యా బు ఉపా జం సా క్క బడివేసి, తినివికర తిన్నెను దెబ్బలు తినుచున్న బోధినత్యు పం 
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చుండెను. వా మాను కొట్టి ఫోజఎము చేసి వంకుకొనెను, 
మైకము తెగ్షగా ఉదయమున నే చేది వాసు మరల బోధినత్యుని కొట్టు 

జొచ్చెను. ఆ ఆనాలుగు పలుకులే వచలుకు చుం డెను. -నోప శొతలోచ 

నలో ఎడి “తట్టు దెబ్బలు తినుచున్నను నివు ఈనాలుగు మాటలు 

తప్ప జేరేమియు పలుక చేవి?”” అని యడిగెను. 

అట్లయిన వినుము అని ఆయన కథ ముడటి నుండియు చెప్పె 

తొలుత నేను అరణ్యవాసిసి, "తకాపసుడను, ధ్యానళిలిని, ఈమె 

(పవాహామునుండే రకుంచితిని కలి నన్ను సలోభ పెట్టి థా 

భంగము వేసినది. అనంతర మరణ్యాము విడిచి, ఈమె పోషణ oJ pe 
స 

('ప్రత్యంతిగ్రామమున నుంటివి. చోయు లీమె నిచ్చటికి 'బెచ్చిరి. న్ 

కష్టపగణుచున్నాను, వచ్చి నన్ను శీసికొనిపాముు అసి నాకు నంచేళ 

య చను వచ్చి వని నన్ను సీ కప్పు గించినది ఇందుచే వ నటు 
cn 

పలికిజిని” అని బభోధీసత్యూడు వ. 

దోస జాలోచించి “ఇట్టి గూనంపన్నుడైన ఉపకారిని విపత్మై 
పాలు చేసిన ఈ మాడుది నన్ను ఎట్టి న ర చేయునో, 
దినిని నంహారింపవ ఆను” ఆనుకొని, తక్క పండితుని ఓదార్చి, వోయి 

ఆమెను వేపి, ఖుడ్డము ఉపీకొని యీోోానలకువచ్చి, ఈన్రరుమషుని | గామము 

మొగవనల పహారించును ఆని వలిక్తి ఆమెతో బయటికి జని ఈ పురుషుని 

పట్టుకో అని పట్టించి, క _క్తియూసి, తక్క పండితుని కొ"ట్టబోయినట్లు 

నటించి, ఆవును కం తుంజములుగా నరికెను. అనంతరము చోర 

నాయకుడు ఆయనకు స్నానము చేయించి, భోజనము పెట్టించి కొన్ని 

దినముల రాటు నంయొప్టృచిత్తునిజేసి ఇప్పు డేక్క_డకు_ బోనుదువు* 

అనెను “గృహానివానముపై గో కిచ్చ లేదు. పవజించి, డనుకటి 

యడవితో ను-దును అని ఆయన చెప్పినాడు. 

“ననుగాడ సన so అని వోరనాయకు డనియెను. ఉభయు 

లును సెనుకటి యపపిక బోయికి క్రమముగా వామ పంజాఖిజ్ఞ లను, 

ల ల పాండి జీవితెంతమున [వా తోక మున కై 

లయిరి. 

రం 
oJ 

నీకు నాసక్త్ పుట్టించు నీరజూశ్నీ 

హోళున్సు కృతఘ్న, మితఘ్న కొం డెకత్తె 
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భియువా, (బహ్మాచర్యంబు విడువ కోయి! 

దాన భంగము కాదు నీధ్యానసుఖుము. 

శాస ధర్మో పటేశము చేసి నాలుగు సత్యములు (పకాళింప జేసపినవీదప ఆభితువు 

(శోతాప_త్తిఫలమున (పతిష్టితు డయ్యిను. కాస్థ జూతేక సారాంశము వెలంవలించెను. 

అప్పటి చోరగనాయకుడు ఇప్పటి ఆనందస్థవిరుడు; తక్క. పండితుడు చేశే 

64 దురాజాన జాతకము 

శాస్త జేతవనమున విహారము చేయుచు ఒకానొక ఉపాసకుని గార్ని చెప్పునది. 

యరయాన కడ 

శొవస్తి సివెసి యగు ఉవానకు డొకడు |త్రిశరణాములందు పంచ 
వామి 

శ్లములందును (ప్రతిప్టి3 డ్ య్యెను ఆతనికి బుద్దంసిలకంిద యా 

బందు నంఘమునందు (శడకలదు కాసి అతని భార్య జాన కాలం 
ఏనాడు ఆమె పరపురువ సేవ చేయునో ఆనాడు నూరు ముదలకు 
విలిచి తచ్చినడాసివలె ప్రవంర్తించును. తిన్నగా ఉన్ననాడు యజ 

HD 

& 
నాానురాలివ లె చం౫ కరోరిముగా (ప్రవ ర్రించును. అతడు ఆమె 
(పవ రనను (గహింపలేకుండేను. ఆమెవలన అతణు చాల "శవము 

ట్ cn 

జెంది నడువు నడువు బుదసేవకు కూడ పోయెడినాబు కాడు. ఒక 

నాడితిగు గంధ మూాల్యాదులు చేకొని పోయి బుద్గునకు వందనమువేసి 

కూరుచుండెను. శా_న్హ అతనితో *ఉపానకా! ఏడెనిమిది దినములనుండి 
సీను బుద్దసేవకు వచ్చుట లేదేమి?” అనెను 

“భ స, మాయింటి ఆవిడ ఒకనాస నూను ముడలకు విలిచి 

తెచ్చిన దాసివలె (ప్రవ ర్తించును ఇంకొకనాడు ఇంప కరోరముగా 

(పవర్తించును ఆయె మనోగతి వమా నాకు తెలియుటలేదు. కావున 

అందువల  కేశము చెండి బుద్దసీనకు కూడ వచ్చుట లేదు. అను 
లం య యు 
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విన్న జము న న 

అతిని కూటలు విని శాస్త ోఉవానక్కా స్త్రీల మవోగతి దుక 
'జ్లేయము. సపూర్యజస్యమున కూ౫ నీవి పండితుల నీ విమయ మడిగితివి 

అది జన్మాంతర విషయ మగుటచే నీవు (గహింపలేవు” అని అత 
[రా పీడప బృుగార(జన్నకధ. చెప్పెను. 

అతీత రథ 

పూరంము వాాాణసిలో బవ్మ్నావత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 

బోధినత్తుడా విఖ్యాతొాచాక్యునై 500 మూణవకులకు విధ్యలు నే 
yoy అ రం జ్ షో అ చుండెను. అందులో నొక్క డన్య రాస్ట్రైమునుండి వచ్చిన వాగు 

చదువుచు, ఒకానొక యువణి యమెజ ప్రతిబద్గచిత్తు డై , ఆమెను పెండి 
న్నా 

యాచెను, ఆతు వాా-ంషిలో సివసించుచున్నను శొచార్యుని సన్ని 

(య 

ధికి రెంగుమూ-+ వనములు కాలేదు. అతిని భార్య దున్నీల,. పాప 
కరురాలు, దుాచార  మవలంబించిననాడు దాసివల నుండును, 

అవలంబింజసపినా ను న్యామినివ లె చండముగా పరుషముగా నుండును, 

ఆమె భానము (గహింపలేక యిత*స వ్యాకుల చిత్తుడయి, ఆచార్యుని 

సన్నిధికి బోవుట లేదు. ఏడెనిమిది దినముల తరువాతి తనకడికు 
వచ్చిస శిష్యుసితొ. i ఆణాయ్య శు మాతా వచ్చుట "లే చేమి?” అనెను 

“ఆచార్యా, నా భార్య ఒకనాడు చాసివ లె నసామ్యముగా .నర్రించును, 

ఒక నాడు నాగమిసివలె చండముగా (పవ రించును. ఆమె భావము 

(గహింవ లేక వ్యాకుల చిత్తుడ్ననె తిమ సన్నిధికి వచ్చుట లేదు.” అని 
యతడు విన్న వించెను 

“మారావక్కా వంచి ఒకనాడు స్రీలు సామి నను వర్మింతుపు, 
వేరొక నాగు అభిమాసవశమున నాంమిని పరిగణింపరు. స్రీలు దురా 

వారలు, దుశ్నీలలు; వారి యిస్తూ నిష్టములను లత్ష్మ్యుము చేయు నక్కర 

చేదు” అని, ఆచార్యు డ గాధ పలిశకెను, 

ఆమె వలచు నంచు నానంద పడబాొకు ! 
వలవ దయ్యు యనుచు వగవ బోకు ! 

చేపనడక వలెనె శైల మన సోయి ! 
దుర్భటుంబు దాన్నిత్రోవ గనుట. 
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ఈ విధముగా బోధినత్వు డంతేవాని కప ేశ మచి నా నా 

మునలతకు భార్యయిడ ey అరా పహీోాం పెను. జ్ర న నల 

నాంయజాన్యున కం ఆలె నని వాసి భర్య వ్ స దూరి నము విడిచి 

సెశ్లును. 

కాస్త ధగ్మ్నోపటే” ము చేస్ నాలుగుసత్యములను _పకాళింప చేసినపెడప ఆయుతవా 

దుడు పు (కోతాప త్తి ఫలమున (పతిస్టితుడయ్యును శాస రండుకభబు సళపాల్ని జూతిక 

సారాంశము వెలువళించెను  ఆకాలమున భార్య్యాభ_రలు నేటి భా ర్యాభ కలే. 

ఆచార్యుడు EE 
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శాస్త జేతవనమున విహారము చేయుచు అట్టి యుపాసకుని గూర్చియే చెప్పినది. 

భర్శయాథన కద 

ఆయువానకుడు వెదకి ఆమె దుక్నీలతెకు కారణము కనునగొనస్కి కల 
పీంచి, వ్యాకులచిత్తు డఉగుటచే ఏడెసిమిడి దినములు బుస్థ సేవకు 

ఫోవలేదు. ఒకనా డతడు విహోరమునకు జన తిధాగచునికి పశామము 

చేసి కూరుచుంజెను “వ ఎసిమిది్ దినములు వీ వేం శాకేదు?”. అస 

తెధాగతు వడుగగా “ఛస్తే నాఫార్య దుర్నాముగాలు చానివబని 
go 

వ్యాకులచిత్తుడ నై న! అని “మూతను పలికెను 

శాన “ఉపానకా, స్రీలు దుక్సీల లని వారెపై కొొపింపక్క, తిటస 

భావము. వహింపవలెను ఈవివంకుము పూర్వమే 3 నీవు క్ష 

జెప్పినావు. అది జన్నాంతరమున మకణగుఎడ్ అటుతా కది గో 
రింప లేదు” అని అతడు (ప్రార్థించిన నే రజన వ. 

ఆంతా 9 1. 
గి 
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అతిత కథ 

పూర్వము వారాణసిలో బ్రహ్మ దత్తుడు రాజ్యము చయుచుండ 

బాూాధిగతు దం జగతి ,సిదుడెన -మాచార్యుడుగా నుండెను. ఆయన 
= Co రు 

కవలల ” నొకడు విన ఖా ష్య దోవమూనుగాంచి వ్యాకులచిత్తు డై 

కొన్ని రోజులు గుపువుకడకు బానలేదు. వచ్చిన తరువాతి నొకనాదు 

గను వాజు కొంతకాలము కనడకుండుటకు కారణమేమని యడు 

గగ్యా వాడు జరిగిన నంగతి సివేదించెను అప్పు జాచారుుడు 

“నాయనా (స్తే లనగా నరంనామాన్నలు. వార్ దుశ్నిలమును 

(హించి పండితులు కోపము చెందరు” అని చెప్పి, ఉపేశరూవ 

ముగా ఈగాధి పలిెను 

ఎట్లు ధర శ్రేాల, లెటు నదీ మార్లముల్ 

దూత పానకాల లుండు నెట్లు 

ఆటు యెల రడుగ నబలలు సామాన్య 
య (00౧ 

అగులు యెరిగి జ్ఞాని వగ పు గునడు, 

ఈ [ప్రకారముగా బోథిన వత్తు ₹ తెచ్చిన యుప ేశము విని వా దుచా 

నను డ మ్యెను వాసి ఛార్యయి వ్... తన వృత్తాంతము తొలి 

వీని వని పళ్సా తాపము చెంద్కి వాపకర మునుండి పరతి చెంచెను 

స్త ధత్నా ప బేశము చేస్తి నా నాలుగుసత్యములును mess జేసిన విదప్కు ఉపాస 

ఫలమున (ఈ పతిప్పుతు డ య్యొను ఇకా స్ప స శెండుకథలు సలిపోల్సి, జాతప్ర 

ంశ్ముూ వెలిబుచ్చెను అప్పటి భార్యాభర్త లప్పటి భార్యాభర్త లే; ఆచార్య 

బాహ్మాణుడు నాన్న న్ ఇ ల 
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శా _స్ట జేతవనమున విహాలించుచుండ చి త్తవికారమును గాక్చె చెప్పునది, 

వరయాన కట 

శావస్తినవాసి యగు కులపృుతు డొకడు శా స్త జేయ. ఫకోవ 
చశథము విస్కి తిరత్నిాశాననమున  శిద్తాపూరంకముగా .ఎఏ; వబ 
ప మయ్యెను. ఆతను నితలను ఆచరామున జేర్చి, యాా భాం ము 

చేయుచు, కర eri "నములందు యోజనము చేయుచుండెను  ఒకనాా 
ఆశొవ_్సస్పిలో ఫీతూర్తము తిరుగుచు, అలంకృత యగుయువతిస్ జూచె 
సుంవరి యని ఫెవించినాడు,. ఆవని కం కూ చలము 

వహించిన షు, హృదయమున వికార ముదయించినడి. ఆ మయము 

నుండి వికార వశంవదు2ై శారీరకముదమును మావపికమునవు.ను 

కోలుపోయెను. అతనిస్టితి. _భాంతిమృగస్టికివల నమ్మెను అ౩ెని 
మాచరణము బువా సనమున కనుకూలముగా లేదు. కేశము లు, న. 
ములు, రోవుములు. పెరిగినవి చవరములు మలినము వ. అవాసె 
మూకృతిలో వికారము కనుగొని మిత్రులు “ఆయుమ్మన్, ఏమి వదిన 

నది* సీమాంకృతి నెనుకటివల కలేదు” అనిరి, 

“ఆయుష్ముంజః లారా శాననమున నాకు రుచితేదు.” 

అప్పుడు వా రతనిని శా_న్హకడకు గొనివోయిరి శాస చూచ 
“భికువులారా, అచ లెని యీ ఖితమువు నేల కొనినచ్చికిరి?” అనెను 

“ఈభిమువునకు శతాననమున రుచి లేదు. భ చే!” 
“భియూ, నత్య మేనా?” 

“భగవన్. నత్యమే” 
“ఛితయూ. వల నీవు ఉత్క_ంకితుడ వయినావు౯” 
స్టా ఛితార్థము నేను పర్వ్యటించుచుండగా ఒకానొక న వెలన 

నాయిందియములు చంచలము లయినవి. మనసులో వికార ముత్తా చ్చ 

మయినది. అందుచే ఉత్క_ంరిమదె సయియున్నాను స 

“భితూ, ఇందులో నేమియు య. లేదు. ఇం వియములు 

చంచలములై విపత.ఆలంబనము (త్ర) సుందరి శా గానబడి చిత్తమున 
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పార వం కలుసు ముణు నె సార సకాలమున, పంచ-టఆభిజ లు్త అవ 
లు 

SE ల. థ్యాసఒ ఒలమున చి తమూాలివృుమును మైలితము. 
—_ ఫీ 

న. జట వు శ్ అనీ ల ఫ్ ను 
స ఇ రు చ We Ws GS ఇ “42 దు రతా లవముఎంం వమివాదించు 2౭గోధినసతం, ౨ంపిరా యె 

యు —20 పు 

వం్యదయవులు చంచలమ-ల వినషి-ఆలంబనమును జూచినంతనే, 
న్ జభ రా జే ఆలో వాపసు శు నం mr గాం he రర ను జుం అస య శోష ఇ. దం అలో ఇల కడు 

రౌ న్ సు oe Gee కుకా సిక Gz వళ] "ల తావు py) ఉను, స్ ర. లం లవి 

ఇన్ ఈట్ న లతా ళో తో న్ని చ 

సుక. క దు. వికుద్ధనః ముపాడ. విక తై మగుచాం"ాంను యవక్రి- 
త్! 

లో అ ps తా 33 మ 

యస నాతి అయత ము వౌాంచను అని ఆానవ పూరంజి క ధి 
0 

అతత కధ 

న వారాణసిలో ర రాజ్యము మేయుచుంజ 

బోధిసత్త్యుడు ౩ కాళీరాఫ్ట్ర మున ఒకానొక విభవ. సంపన్న _బొహా 

కు మంబమున బుట్టి పెరిగి, పెద్దవాడియి, నర్భవిచ్యా సారి ముగాట్స్, 

కామములు విడిచి, (ప్రవ్రజించి, అభిజ్ఞ్ఞ, సమాపత్తులుపాంది, ధ్యాన 
సుఖ నిమగ్న మై. హీవువత్చిచేశమున నివసించుచుంజను అతడొక 
స్టా చింతపంగస్క, ఉప్పూుకొరకు హివువంతము దిగా వారాణసి 

చేరి రాజో ద్య్వానము మున వఏడిస్తి ముపనాడు ర ్ క్తవల్మలములు వుడెతె 

వేసి ఒక బుజమ్నుపై అజివనము దాల్చి, జటావముండలము బంధించి, 

జోలె తీసికొసి  వారాాసిలో ప చరించుచు రాజ 

చ్యారముకచకు 'జెళిను. ఈయన చర్యకు సంప్రతుడై. రాజు ఆహో 

సించు, షు ననమువ గూరు చుండ బెట్ట, ఘనముగా అన్న వాసీయము 

లచ్చి, సంచుమ్హని జేసి, ఉద్య్యానమున నుండ వేడెను. ఆయన అంగీక 

రించి, జన గృహమున భుజించు చు పదునారు వత్పిరములు ఉద్యాం 

వాన గడప 

ఎచదుము తెరిగినివాసి నంణచుటకై యొకనాడు రాజు నరిహాడ్డు కము 

సుచు వ్యూదులతు. ౩ యను తవ పట్టమహివీ.తో “అ పమత్తురాలైై. 

అనకు జపచ న. చేంయుచుండూ” మసి చెప్పి వడలిపోయును 

రోజా ౩ పలననాటి నుండయు బోధినత్యుడు తెన యిచ్చావచ్చినవేశికు 

రాజమందడిారమునకు జోపుచయుం ఉను, 

ఒక నాచు మృదులయుణ బోధిసత్య్వైన "కాహోారిము నమకార్చి నే 
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జారు జాలసించుచున్నాడు” అని గమనించి, అంతలో గంధోదక 

మున స్నానముచేసి, సర్వాలంకార మండిత మహాతలమున చిన్న 

ఛయనముడై వాలి ఆయన యాగమనమున శకెదుకు చూచుచుంజెను. 

బోధినత్య్యుడు భఛ్యానమునుండి లేచి, ఆలస్య మయినదని ఆకాశ 

మార్షమున రాజని ననమునకు జ నను పల్క_ల న్యనితెము విసి మృదు 

లతా వేగముగా కేణెను, తంరలో ఆమె మేలిముసుగు జారిపజెను. 

బాలమార్ల మున శ్ర వేశించునప్పటికి ఆమె సొందరం ముం. ద్రియములను 

భేదింప న్యభావసిద్ధముగా నత జామెను విలోకిం చెను. తోడనే యత 
సలో మాహా ముదయింవెను, అతని సివి గొడ్లలిపెట్టున పడిన 

వృతుమువలె నయెను వెంటనే యతని ధ్యానశ క్రి నశించెను, భిన్న 

పతమైన కాకమురితి నయ్నెను. నిలుచుండియ యతిజు భోజన భాజ 

నమును (౫ హించి, భుజింపక, కాంశతో కంవీంచుచు, [(వాసాదము 

నుండి యుద్వానమునక బోయెను. అచటి పర్లణాలలో ప్రవేశించి, 
పళ్ళిరము కొొయ్యమంచము కిందనుంచి, నౌందర్యనుగ్ధ్యుడె, "కాంతూ 

గ్నిలో దందహ్నా మాన మానసుడగుచు, సివాహామడై ,  నపాహము 

కొయ్యుపలక పై బనుండి యుండెను 

శతువ్రును జయించి వడననాడు రాజు మరలి వచ్చెను. నగర 
టప్రదత్మిముచేసి, నివేశమునకు మరలివచ్చి, ఆమ్యని దర్శింతునను కావ 

ముతో రాజు ఉదడ్యానములోని పర్ష్మ 'శాలలోసికి జని, పండుకొసియున XM] 

వానిని జూచి, వ్యాధిగ్రస్తు ఉయ్యనని తలచి, పర్ష శాల బాగుచేయించి, 

తాపసుని వాదము లొత్తుచు “ఆర్యా, ఏమి అసుఖము?* అని యడి 

గను, “మహాోరాజూ, వేరుగా న్వ్యాధిలేదు. కామమువలన (పతిబ 
చిత్తుడి నయినాను అని పలికెను “మోచి త్తి మచ్చట (ప్రతిబ 
మయినడి?”” “మృదులతు౯ణయందు మహారాజా! ”” 

“ముం-దిడి ఆర్యా మాక వృుదులతు,ణ సిచ్చెదను” అసి రాజు 

"తాపసుని తన వంట కొనిపోయి, చేపని నరాంలంకార భూషితను 

జేయించిి, ఆతినిక్ నమర్పించెను నవుర్పించెడి వేళ రాజు రహన్యముగా 

భార్యతో “ఈమ్యుని స్ మూతి బలముచే రతీంచుటకు యత్నింపుము” 

అని మెల్లగా జెప్పెను “చిత్తము, -జీవా, రశ్నీంచెదను” అవి యామె 

మృదువుగా బదులు పటికెను, 

22 
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తాపసుకు జేవిని ₹ంట బెట్టుకొని రాజ సెవేశమునుండి చెడతను, 

వారు మహోదాంరము డాటునపుకు రాణి “ఆర్యా, మనకు గృహము 

కావలెను. -కాప్రున వోయి గాజును మూచింపుము” అని చెప్పెను 

తాపనుకు చెపఆలి గృహము యాచిం చెను చాటపామలు విశ్రమింకు 

(వాతియిల్లు హీళ్చికొముని ాాజు చెప్పెను ఆతడు దేవి నచటికి నాం 

పోయెను అంచామె (పే రుక్ కిచ్చగ్ంప లేదు, 

“ఏల (వకేశింపవు” “*అపరిశుు భముగా నుండుట చేతో విప్పు 

డేవి చేయిదును” “జాజనన్నిధిక బోయి కుబ్దాలమును తట్టను దిసి 

కొని రమ్ము” అసి చెప్పి చేవ అతనచే వానిని చెప్పించి, ఇల్లు శుభము 

చేయించి, షోమయముతో గోడ లలికించెను అనంతరము డే 

టొాక్క_టిగా మంచము, పిరము ఆన్తర౫ము, ఫాండము, గిన్నె, 

తెప్పించను విమ్ముట స్ు వము శ్ర నెను అతడు భాండము గొనిపోయి 

స్కు తెచ్చెను. 

పిదప నామె న్నానార్వము న. తప్పించను పక్క వేయించాను, 

అంతట వారు మంచముమోోావన గూగుచుండిక గాణి అతని మాసములు 

పట్టి లాగి “నీవు (శెమముడవనియు (బొహ్నాణువ వనియు మరిచి 

వివా?” అని మందలించి, తెన కఖిముష[ుముగా నతనిసి లాగాను 

అప్పు డతనికి జ్ఞాన్ దయ మయ్యను BEG త్బెప్ట్య వృద్ధి వపాంది, 

నన్ను నాలుగవాయములలో ౨3లకిందుగా బడ వేసినది. తక్షణమే 

యో మనమును రాజు కప్పగించి, పీమవంతేమిైనకు బోవుదును” అని 

భావించ బోధిసత్వ డు తోడనే యామును కాజుకడకు గొనిపోయి 

“మజోరాద్మూ సీ డేవితో నాకు పనికేదొ ఈ మొవలన నే నాకు తిప్ప 

వృద్ధి చెందినది” అసి ఈగాధ పలికెను 

కీవలం బొక్కావాంఛధయే శరుచుండె 

మున్ను మృదులకుణం గాంచు వ్రూర్యమందు 

ఆవిశళా లాక్నీ అషియించి నంత నిపుడు 

శేర్క_ వెనువెంట కోక్కె_ యతో్క్క_చ మొందు. 

నష్టమయిన థ్యాసముతోడనే యుప్పతిల్లినది. బోధినత్తు డాకన 
మున నుపవిష్షుడై ధర్మమును ఏవరించుచు,  రాజున కుప బెళి మిచ్చి, 

మషాంయవంతమునకు గగనమాక్షమున జస మరల మానవమార్లమునకు 
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రాలేదు. బ్రహ్మ విహారము భావించి, అపకిహీణభ్యానముతో బ్రహ్మా 

లోకమున జన్మించెను. 

శాస్త ధర్మోప దేశము చేసి ఆర్యసత్యములను [పకాశింప జేసినంత నే ఆభితువు అర్హ్హత్వ 
మున (పతిషప్టితు డయ్యెను, శా_స్ట కథలు సరిపోల్చి జూతక సారాంశము “వెలంవరించెను. 

ఆకాలమున రాజా ఇప్పటి ఆనందుడు; మృములత్ష,ణ ఇప్పటి ఉత్పలవర్త; బుషి EE! 

GT ఉచ్చంగ జాతకము 

శా_స్ట జేతవనమున విహారము చేయుచు ఒకానొక జానపద శ్రి ఆని గూల్చి చెప్పినది. 

యరతమూన కది 

ఒక ప్పుడు కోనల రాష్ట్ర మందలి మువ్వుమజనులు అజవపిక్ నమిాప 

ములో పొలము దున్ను చుండిరి, అరణ్యములోనుండి నచ్చిన వోరులు 

కొందరు లోకులను దోచుకొని పలాయనము చేసిరి వారు డాగి 

(ముండుటచే చోర గ్రాహాకులు వారిని పట్టుకొన లేక భూమిదున్ను చున్న 
వార దొంగలని తలచి “మోర దోపిడి బేసి, ఇప్పుణు సేద్యము చేయు 
చున్నారు ” అని వారిని బంధించి కోనల న రేశునికి సమర్పించిరి. ఆనమ 

యమున ఒకానొక స్రీ “నాకు ఆచ్చాదన మింగు. వన్ర్రమిండూో 

అనుచు వచ్చి ఏడ్చి ముత్తుకని మాటిమాటికి న. క్ి 

కాలము గడుపుచుంజెను నాజు ఆరొనవిని దీనికి వన్హ్రమింము అ నెను. 

లోకులు వనములు పట్టుకొని బోయిరి ఆము oe వస 

మక్క... ర తేదు. సాకు స్వామి రూపమున cd వ్యన్ర్మము కావలయును 

అనెను. రాజు దానిని పిలువనంపి “నీకు స్యామిరూపవ మైన ఆచ్చాద 

నము కావలెనా?” అనెను. 

“దేవ్యా ఆడుదాసిక్ ఆజా దనము నాంమి రో. జామి చేకుండ 

సేయినాకాముల విలువల వశ్ర్రము భరించినను (స్త్ర నగ్న యి 
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అను అర ముతా నమర్థించు ఈసూ_క్రి చెప్పెను, 

నది జలంబు లేక నగ్న; నగ్నము భూమి 

రాజు లే కనాఫరమణి నగ్న. 

రాజు (ప్రసన్నుడై “ ఈమువ్వురిలో సీ కెవరు నచ్చినాడు*ొ అ నెను 

“-జేవాా ఇందులో ఒకరు నాన్యామి. ఒకరు నాసోదరుస. ఒకు 

నాను, 

“నను సక పనన్నుడ నైనాను ఈమువ్వురిలోనుండి ఒకరి 

సిత్యను. నీ కెనరు కావలెను” 

“దేవ్యా చేను శజీవించియున్నచో నాకు భర్త లభింపగలస, 

పుతుశు లభింపగలడు; కాని నా తలిదండ్రులు వోయినవిమ్మాట సోన 

రుడు లభింపడు”” 

"రాజు నంతుప్ట్రచిత్తు డై మువ్వురను విడిపించి ఇచ్చాను. 

ఆమె యొక కం ముగ్గురు జనులు దుఃఖ విము కులైరి అను 

విషయము ఖబిత్వునంఘమున 'పకటిత మయ్యిను. శూ రొకనాడు థర 

సభలో సమాపిష్టులె “ఆయుష్మృంతులారా, ఈమె యొక్క. తే వలన 

మువ్వుము జనులు దుఃఖ ఏిముక్తు_లైనారూ” అని పప్రశంన చేయుచుం 
డిరి శాస్త ప్రవేశించి “భికువులారా, ఇచ్చట కూరుచుండి ఏమి 
నంభావ్.ంచుచున్నారు?- అ నెను. భితువులు ఫలాని విషయము అని 

చాపిన వివప శా స్త “భియువులారా, కేవల మిష్తుజే కాదు, ఈమె 

పూరగముకూడి ఆముగ్గురు జనులను విడిపిం చినది” అని పూర్వజన J 

కధ చెప్పును 

ఎతిత కథో 

సారము వారాణసిలో (బహ్నదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 

అటవీముఖుమున మువ్ర్షరు నేల దున్ను చుండిరి. అంతయు పై జెప్పి 

నను జరిగాను, 

మువురిలో నవ్వరిని కోరుకొందువు” అని రాజు (ప్రశ్నింపగా 

ఆమ “దేవ్యా మువ్వుర సయ డాలరా% అనెను. “విలు వేదుూ 

అని రాజు చెప్పెను. “అట్లయిన నా సహోదరు నిండు.  తెక్కి_న 
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చురున్రురస్తానములను పూరింప గలను. సోను 5 వాతము లఫిం 

పడు” అని యామె లూ గాధ పలిశను, 

ప్యుతు డుత్సంగమున నుండు; పోవు దాళి 
నొంద-గా వచ్చు వతి; వెందు పాందదగునా 

డ్రీయససహొ' దరు నొకని నావెర వెరుంగ 

అప్పుడు రాజు “ఈమె వ. చెప్పిన” వసి నంచతుష్ట్రచిమ్రైడై చై 

మువ్వురను జంధనమునుండి విడిపించి వ్. ఆమె మువ్వుగను 

"నెంటగొని చ నెను. 

శా స్ట ధర్మో ప టేశము చేసి కథలు సరిపోల్చి జాతక'సారాంశమును వెలువరించెను. 

ఫూర్యజన్మ మునందలి జనులు నలంగురు ఇప్పటి నలుగురు జనులు; రాజు నేనే. 

68 సాకేత జాతకము 

శాస్త సాశకేతమునకు “సమోపమున అంజనననములో విహాళించుకు ఒకానొక 

(చాహ్మణుని గూర్చి చెప్పినది" 

యరయాన కద 

భిమునంఘుముతో భగవాన్ సాశేతమునకు సమిోపమున నున్న 
అంజనవనమున (ప జేశించు నమయమున సాకేతినగర వాసి య 

వృద్ధ ాహ్మణుశు నగరిమునుండి వెలువడు చు నగ రచ్యారము వెలు 

పల బుద్దుని మాచి ఆయన వాదములు వాలి గట్టగా పట్టుకుని 

“తండ్రీ తలిదండ్రులు వృద్దు తై నపిదప పు తు వారిసేవ్ చేయనక్క_ 
లేదా? అట్లగుచో ఇంతకాలమువరకు నీను మాకు కానబడకుండొ a 

మరుగుపడి  యుంటివి* నేను గుర్తించినాను న్యా తప్పూజు స్ తల్లిని 

మాతువుకాని” అస్కి శా_స్తను నిజగృహమునకు గానిపోయెను, భిక్షు 
నంఘముతో శా_న్త అచ్చటికి వోయి వేసిన ఆననముమై కం 
చుండెను, _్రాహ్నణి కరాడ వచ్చి శాస్త వాదములప్రై బస్ న్ 

“నాయనా, ఇంతకాల మెచట నుంటివిః తలిదం[్రులు ముదునలు లైన 
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వను వాంసేన చెయగాడదా”” అని తెన బెడ్డలః “Coe es 

శరం పాకొమము చేయము” అని (ప్రణామము చయిం చను. వంవ్రు పను 

wo షచిత్యఖై భూరిదానము యిచ్చిరి. భోజనా నంతిరము సాన 
> వ “ లై నా లో 

వా చెఎవురికు జ రాసు త్తిము ఉప ేనించెను. సూకోప చేశాం 3 ముందు 
జలా టు బ్ర ల జో డ్ అ క G 

వావ అనాగామి ఫలమున (పతిష్షితుల రి. శా గ పీరమునుండి లేచి 
~~ 63 రా నం. 

అంజనమునకు మొలపోమను, ధర్నగభలో నమావిష్టలెన భియిస్పైలు 

“ఆయుప్మృంయేలార్యా తిధాగతుని తండ్రి భుద్ధాదనుడు, మూ "తి వృత 

_ 

పాయు అను విషయము తెలిసియు _బొవ్మాణు'స (వొవ్మ్శాణి తధా 

నతని మాపువై-డు అన్నారు. శ్వాన్త కూడి దీనిని సహీంచినాడు దీసిక 
కారణ మేమి” అనుకొనిరి శా స్త వారి వాక్కులు విని “భిక్షువు 

లాశన్యా వా రిరువురు తిమ పుతునే పుతు జందుఖి అని పూర్య 

అతీత కధ 

భిక్సుకులా ర్వా, ఈ (చాహృణుడు వరునగా 500 జనులలో నాకు 

తెండ్కి 500 జన్నలలో నా నీనతం(డి 500 జన్నలలో నాకు తాత. 

ఈ |బాహ్నశియు 500 జన్నలలో నాతల్లి, 500 జన్నలలో నా పీనతెల్లి, 

500 జన్నలలో నా పితామహి కావున 1500 జన్నలలో ఈయన 

చచములలో సపెరిగినాను. 1500 జనులలో ఈ (బ్రాహ్మణి చేతులలో 

“ఇృదిగినాను ఇట్లు త౮౮0 జన్నిలు చెప్పి, అభినంబుద్ధ్ము జ యీ గాధ 

చెప్పునాషు 

ఎవనిమోద చిత్త మెంతయు లగ్నమా 

జిపనియెడ [పసన్న మవును మనసు 

ఎవని యెడల (పీతి యసగునో చూడే 

వాని విశ్యసింప వలయ నెపుడు 

కాస్థ ధర్మో ప దేశము చేని శండుకథలు సలిపోల్చి జాతకసారాంశ ము వెలువలించెను . 

ఆనాటి (_బాహ్మణదంపతులు ఈనాటి (బాహ్మణ దంపతు లే. ప్యుతుడు సస 
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శాస్త జేతవనమాన విపహారముచేయువు ధర్మ నేవాపతి అగు సాలిప్యుతుని గహార్చి 

చెప్పినగి. 

భరయాశ కై 

బసకు తినుబండములు తిను వోజులలో నంఘముకొవ కు మిరాయి 

ఇవాల పట్టించుకొని లోకులు విహోంమునకు వచ్చి? భుమా వంథుము 

భుజించిన 'పీన్నుట మిరాయి మిగిలివోమెను, “ఛో చస్తే. (గావముములోసి= 

వోయి యున్న భిషువుల భాగముగూడ వారి కిచ్చివేయిజలొ అని 
వారు చెప్పిరి అప్పుడు స్లవిరుని చాల శవ్యు డొకడజు (గావుములోసక్త 

ప. యుంతెను, అచ్చటివారు అతెని వంతు మిరాయిసని ఆతిశు ఎంత 

సీపటికిని రాకుంగుటచే " స్థవిరున కెచ్చిరి, ఆయన ఈ భుజించిన 
తరువాతి చాలశిమ్యుడు వచ్చెను. స్థవిరుడు వానితో 5 “ఆయుమ్మున్ ః 
పి కొరకుంచిన ఖాద్యము స్! తిరేజిని” అనెను 

“భై, మధురపచార్థము ఎవరికి అ!'ఫయమగసను?” అసి 

హూ నాను 

మహోస్థవిగునకు చాల ఖైదము కలిగను. నేటినుండి ఇక మిరాయి 

తినను * అని నిశ్చయించుకొని సారిప్పుత్ర స్థవరుడు మరి యెన్నస 
మిఠాలి తిన వేదు ఈవషయము ఖికునంఘమునకు “తెలిసినది. జాయ 

థధర్గాసభలాో కరాఘ్బుండి ఆపవయము చర్చించుచుండిరి. శా_స్తవచ్చి 

“ఫికువులారా, ఇప్పూడేమి సంఫౌమిం చుచున్నా మ అనెను ఈవి 

యము అని వాకుుచెప్పగా శాస్త “ీఖిషువులారా, ఒకప న్యాయము 
వనన్టించిన వస్తువును సారిపుత్రడు (పాణములు వోయినను మనల 

పరిస హీ పాంపదు" అని పూర్వజన్నకధ చెప్పును 

WTS 

అతిత కధ 

పూరగకాలమున వారాణసిలో (బహ్మాదత్త్వువు రాజ్యము చేయు 

చుండగా బోధినత్యుడు విష్నవై ద్యకులముస బుట్టి సద్య వృ_్తెచే 

జీవిం చుచుండెను. 



224 జాతక కధలు 

జ్ 

యు ఒక [గామవాసి నొకనాడ సర్పము కరచినది. కొని జాతులు 

పంట నే గోధినత్య్యున గొనివచ్చిరి ఆయన యిట్లనెను సామాన్యము 
లైన విపనుా నిచ్చి, విషము లాగి వేయమందురా? కరచిన వామును 
వంచి కాగు వేసిన కావునుండి దానినేతచే విషము పీల్సించ 

రా 

వందు రా?” 
న : జ శ తయ జ 3) 

“యును సోపి చు, దాసిచ విషము లాగంపుడు అసి వాడు 

చెప్పగా, అయన నర్భమును తెన్నింది “నీవు ఇతినిని కరచితివా” అసి 
యడి7,ను, అవునని ప్రత్యుత్తింము నచ్చెను 

“న్వ్ కాటు వేసిన చోటినుండి నీ విషమును వీల్సి వేయుము ” 
“ఒకనారి విడిచిన విషమును మరల నింతకుముందు గహంపలేదు. 

ఇప్పుడును గహుంపను.” 
అప్పుడు వై వం కాష్టములు పర్చించి, అగ్నీ రవులు కొలిప్సి, 

“ఈ యగ్నీలోనైన (ప్రవేశింప్రము, విడిచిన విషమ్మునైనను ఫీల్సి 
శేయుము” అని సర్పముతో పలికి ఈ గాధ చెప్పినాడు 

ఎవిష మొ కరా లేడవ సే జీవితాళ్చి 

నె త్యజించియు, (మింగెద నదియె ఇట్ట 

జీవితముకం టె స్కీ ఇస్కీ చావు మేలు, 

ఈవాక్కుులకు సర ్ మగ్నలో (ప్రవేశింప యత్ని ంచెను, వైద్యుడు 

దానిని వారించి, ఓపషధులతోడను ముంతిములతోడను విషమును 

విరిచి నిర్మిపము చెస్తి (గామాణున కారోగ్యము నమకూర్చెను. 

అనంతరము నర్చమునక్రు కీలముల ననుగహించి “నేటినుండి యెవ్య 

రికని హాని చేుకు” మని దానిని విడిచి ప్రుచ్చెను, 

కా _స్ట భరో పదేశము చేసీ కథలు సరిపోల్చి జాతక సారాంశము వెలుపలింభెను, 

ఆనాటి సర్పము సాలిపు! తుడు; చే ద్యుడు చచ 
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శా_స్ట జేతవనమున విహారము చేయునపుడు సాళిప్రుతస్టవికని విషయమై చెప్పినది. 

వభ రయాన కధ 

అతడు (శావ_స్టిలో ఒకానొక కులపవృతుడు. ఒకనా డతడు నేల 
దున్ని తిరిగి వచ్చునఫుడు విహారములోని స పాత్రలో స్నిగ్ధ 
మధుర భోజనము చూచి తనలో “మేము స్వహ_స్త నములతో రాతిరి 
బగళ్ళు బహువిధముల పనులు చేయుచున్నను ఇట్టి భోజనము లభింప 

కున్నది. "మేము కూడ (ప(వజింపవ లను.” అనుకొని _ప్మవజించెను. 

పవతమురోజులలోనే అనుచిత విధముగా ఆలోచనము చేయుచుండుటచే 
అతడు ేశములకు తోనె ఇిము-ఆశమమును విడనాడెను. భోజనము 
లభింపకుండుటచే చాల శ్రమపడి మరల వచ్చి ప[వజించి అభిధర్నము 

అభ్యసించెను. ఈ విధముగా ఆరుపర్యాయములు భికు ఆఅ్మశమము 

ఐడిచి (ప్ర|వజించెను, ఏడవపర్యాయము (పవజించినపిదప అభిభర్శముూ 

లోని వడు (పకరణములు [గహించెను, చాలమంది భికువులకు ధర్నము 

"నేర్పి అతడు అర్ల ర్యత్వము పొందెను. అప్పుడు మితులు నవి “ఆయు 
షన్ చిత్తా, పూర్వమువ "ఆనే సీచిత్తమున వికారము పొందలేదా?” 

అసిరి, 

“ఆయుష్నంతులార్యా ఇకముందు నేను గృహాస్టుడ నగు నంభావన 

లేదు.” అని అత డనెను. అతడు అర్హతి అయిన విషయము ధర 

నభలో భికున్రులు ముచ్చటించుచు “ఆయుమ్మంతులారా, ఈ |ప్రశారి 
ముగా అర ర్టతేషమునకు యోగ్యత కలిగి నప్పటికిని ఆయుహ్మోన్ చిత్త 

హొత్త సారిపుతుడు ఆరు పరాగయములు గృవాస్థా శమమును స్వీక 
రించెను. శాకూారా! పృథక్. జనుడు అగుట వలన ఎంత లోప 

మున్నది!” అనిరి. శాస్త అరుగుదెంచి “భికమువులారా, ఇప్పు డేమి 
సంభావీంచుచున్నారు?” అనెను. ఈవిపషయము అసి వారు చెప్పి 

నంతట శాస్త “భితువులారా, పృథక్ జనుని చితృము లఘు వగును. 

దానిని నిగపించుట దువ్మ్క_ర మగును. అది వదో విషయమున 
అన_క్త మగును. ఒక పర్యాయము అన కమై నకిధప దానిని మరల్పుట 

29 
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కష్టము, ఇట్టి చిత్తమును దమించి యుంచుట మంచిది. సంయుతే మైన 

విదప అది సుఖ కారణ మగును, 

ఇచ్చి వచ్చినయెడ నెల్లెడ (వాలు 

-దిత్తమ్మును దమింప _కేయస్క-ర బు. 

సుఖెహీతు వగు జుమీ చులకిని డైన 

చి _క్రమ్ము నిగహించి చిన పక్షమందు. 

నిగ్రవాము దువ్క_రమగుట చేతనే పూర్వకాలమున పండితు 
డొకడు కుద్దాలము మాది లోభముచే డానిని వీడువలేక ఆరు పరా 

యములు నృహన్హుగా మార్కి ఏడవసారి (ప్రవ్రజించి, థ్యానోత్ప్తి 
వలన లోభమును నిగహింపగలిగాను *” అని పూర్వజన్నకధ చెప్పెను, 

అతిత కధ 

పూరంము వారాణసిలో (బ్రహ్మాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ 

బోధినత్యుడు తోటమాలి కులమున బుట్టి సెరిగినాడు.  కుద్దాలక 
పండితు al ఈయన మెరు; కుద్దాలముతో నే సల (తవ్వి, ఆనసు, గుమ్మడి, 

దోన మొదలగు కూరలు కావించి వానిని విక్రయించి, కృపణ జీవితిము 
నిరంహించుచుండెను. కుద్దాలము తెప్ప అతనికి వేరు ధనము లేదు. 

“ఈ గృవాన్ల జీవితమువలన ఫలమేమి ? పెడలిపోయి (ప వజింతును” 

అసి యతడొొకనాడు కుద్దాలమును రహస రన దాచి, నన్యసిం 

చెను. కాసి నిరంతరము దానిని గూర్చి చెరితించుచు ఆశ _తంవుకొన 

"లేక కుంరిత మైన కుద్దాలముకొొరకు మరల గు ఆయెను. ఈవిధ 

ముగా ఆరు పర్యాయములు సన్యాసము, మరల (ప్రవ్భ_త్తిమార్లము 

ననునరించెను ఏడవసారి యాతడు “ఈ ముండి కుజ్జాలము కొరకు 

మాటిమాాటికెని (పవృ త్తి తిపరుడ నగుచున్నాను, we దానిని వవహ 

నదిలో బారవైచి (ప్మవజింతునుూ” అని యతడు నదితీరమునకుబోయి 
ఇది పడిననోటు చూదితినేని మరల వచ్చి ఉద్దరింప బుద్ది పుట్టునేమోా 

అని కుద్దాల దండము పట్టుకొని మూడు మారులు తలచుట్టు గిరున 

దెప్పి, క్ర కన్నులు మూసికొని, నాగబలముతో దానిని నదీపవాహా 

మధ్యమునకు వినరివేసి జయించినానుు జయించినాను అని సింహా 

సాద ము సును 
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వారాణసీ రాజు శత్రువులను జయించి వచ్చుచు ఆత్షణమున 
నదిలో స్నానముచేసి, నర్యాలంకార నంయుతవుగు హా_స్తిన్మంధమున 
సొంరిచేయుచు, బోధిసత్వుని కంఠధ్వని విని *జయించినా నను 

చున్నాడు. ఆ) వదిలి కు క 3 ప కొొనిరండు అని అను 

చరుల కానతిచ్చి, కిలిపించి, *వమోయోా, నేను యుదమున నడువు 

లను జయించి ఇప్పుడే మరలి వచ్చుచున్నాను. నీ వెవరిని జయించి 

నావు” అని (ప్రశ్నించెను, “మహారాజా మరు కాంతులను జయింప 

వచో ఇట్టి జయముిలు-నహ్మనముకాసి, శతనహానముకాసి-. నిరుప 

యోగములు. నేనో ఆంతరంగిక లోభమును న్నిగహించి, కామము 
లను జయించినాను” అని పలికి, మపహోనదిని వీథీంచి, ఉదకముమోద 
ఛ్యానముంచి సంప దను భూతిచే నాకనమునకు లేచి కరార్పుండి, "రాజుకు 

ధర్న ముప బేళించి యీగాధ చెసె నం” 

ఏజయమ్ము తుది బరాజయమ్ముగ మార్కు 

అట్రిజయము విజయ మనగ శాదు 

ఏజయమ్ము తుది బరాజయ మ్మందదో 

అట్టిజయమె విజయ మనగ జెల్లు 

ధర్మమును గూర్చి విన్నంతనే అజ్ఞానము తొలగి వాననలు వూోళిత 

ములై రాజుకు నన్నానముమోద మనసు పుకును రాజ పరిపాలన 

కాంత. తోడనే అవగత మయ్యెను, *మిరిప్పూ డెక్క_డకు బోవుదురు?” 
అసి రా జడుగగా బోధినత్యుడు “మహా రాజూ హీివువత్ప దేశమునకు 

జోయి (ప(వజింతునుి అ నెను, “అట్లయిన, "నేనుకూడ నన్యసింతునూ 

అని రా జాయునవెంట జనెను. అక్కడ జేరియున్న మై నికులు, 
(బాహ్మ్నణులు, నంసారులు, తడితరులును రాజుచెంటనే ఇెడలిరి “మన 

రాజు కుద్దాలక పండితునివలన మ న. విన్నంతనే (ప్మవజింప 

స మ స్మిహ్క_మించెను మన మిక్క_డ ఏమి చేయగలము?” 

అని వారాణసవాసు 'లెల్లరు ద్యాదళశయోజన వి స్తీర్ణముకల నగరము 
నుండి బయలు చెడలిక. వారిని వెంటగాని బోధినత్తుడు హిమువం 

తము (ప వెళించెను. 

దేవరా జగు శ కుడు కూరుచున్న మీింకోననము వెడియక్కెాను. 

ఆయన సమోయీంచి “కుద్దాలక పండితుడు మహోభి నిష్క_మణము 



998 జాతక కధలు 

ముదలిడినాడు. మహాజన మున్నది. ప్రిక్షి నివానస్థానములు లభింప 

వలెను” అని విశ్వకర ఇలు విలిపించి, “నాయనా, కుద్దాలపండితుడు 

మహాఖి నిమ్మ_మణము మొదలిడీనాడు, నివానసానములు మూడ 

వలెను, నీవు హిమవుత్సదేశమునకు బోయి సవుభూఫాగమున 
ముప్పది యోజనముల పొడన్రనను, పదునైదు యోజనములు వెడల్పు 
నను ఆశ్రమపదమును నిర్మింపుము” అని చెప్పెను. గోచి త్రము దేవా” 
అని యతడు బదులుపలికి, వెడలిపోయి ఆజ్ఞ నిరం ర్తించెను. విశంకర 

ఆశ్రమ పథమున పర్ణ శాల నిర్మించెను. ధ్యనులుచేయు జంతువులను, 
పత్వులను, రాశుసులను తకిమివేసి ఆ యా భాగములలో వకపదికా 

మార్లములు నిర్శించి, నిజనివానమునకు జ నెను 

కుడ్డాలక పండిత నిజపరివారముతో హిమవంతము పవళించి, 

శ్ర క్రు డిచ్చిన యా(శమ పదమునకు బోయి, విశగకర్శ నిర్శితములను 

పరి వాజక పరికర ములను |గహించి, తాను తొలుత నన్నసించి, అనంత 

రము తిక్కి_నవాకిని నన్యాసులను జాను ఆశ్రేమపదము విభాగించి 
అందర కిచ్చెను. ఆ(శ్రమపదము ముప్పది యోజనముల పొడవయ్యి, 
శకుని నగరమును మోరిపోయెను, ఆయ పరికర్మము కావించి, 

(బవ్మావిహారము భావించి, ఎల్ల రకును కర్మన్హానము బాధిం చెను, అంద 

రును నమాప క్రిపొంది, బబహృలోక పరాయణు లయిరి వారికి పరి 

చర్య చేసినవారు దేవలోక పరాయుణు లయిరి, 

"వేలకొలసి జనులు వెంట రా, రణమున 

"వేయి జనులగలుపు విజయ మగునెని 

తానె యొంటి నిలిచి త న్నాంటి నిర్లీించు 

నతేడె అసమవీర్కు డతడె జేత! 

శాస్త కథలు సరిషోల్సి జాతకసారాంశము వెలువరించెను ఆశాలమున రాజు నేటి 

ఆ నందుదు' పరిషత్తు ఇప్పటి పరిషత్తు; కుద్దాల పండితుడ నేనే. 
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శా_స్ట జేతేవనమున విహాలించుచు కుటుంబియప్రుతుడు తిస్పస్రవిమని గూర్చు చెప్పువదెం ల 

చర్వయాన కథ 

ఒకనాడు మిత్రులు ముప్పడిమంది కుల పుడాలు గంధవరాల్య 

వనాదులు కొన శాస్త చేయు ధర్యోప బెశము యును. కోల 

మందిని వంట బెట్టుకొని జేతవనమునకు వోయికి అచ్చటి నాగ 
మాలక్క, శాల మాలకు మొదలగు శాలలలో కొంతితవవు కరార్పుం 

డిరి, నాయంకాలము శా న్ఫ సువాసితే గంధకుటి నుండి వెలువడి ధర్మ 

నభకు జని అలంకృత తా. పీరముడై. కరార్ఫుం డెను. అప్పుడు కుల 

పుత్రులు అనుయాయులతో ధర్మసభలో య శా నను పరిమళ 

కుసుముములతో పూజించి చ కాంకితములు విక బా కోభితములు 

అగు బుద్ద ee (మ క తావుానిు పు ప. కరారు చుండి 

ధరోోప పడేశము విని “భగవానుని పలన మనము విన్న న 

పకారము మనము (ప్రవజించుట ముఖ్యము? అని తెలవోస్కి తథా 

గతుడు ధర్ననభనుండి వడలి పోవునపుడు నమాపమునకు జని |పణా 

మము చేసి తరు. (్రార్డించిరి. శాన్త వారికి ప్రవశ్యయొునగాను, 
వారు ఆణారుంలను నంచువ సపరచి ఉప భనంపద పాండ్క అయిదు 

mm నన్ని ధథిలో నుండి కెండు మాతృకలను కంర 

సము జాసి పవి[త- -అపవమితెతలను మాంచి (తివిధము వైన అనుమూాద 

సో నర్సిరి. చీవరములు కలై రంగు వేస్తి యో యోగాభ్యాసము 

(మ. అభ్యసించు క్రోరకతో ఆచార్యుని _నూనతి పొంది 
శాస్త కడ కరిగి (పకామము కూసు ఒక|పక్క_న గూరుచుండి "Tm 

సంసారమునెడ విర కులము జాతి జరా వ్యాధి మరిక భు కాలమూ, 

మేము సంసారమునుండి ము కుల మగుటకు కర్భన్గానిములను (యోగ 
సాధనను) ఉప బెశింపుడు”” అని |పార్గించిరి. శాస్త వారికి ముప్పది 
యొనిమిది (40) కర్శస్తానములలో నుంచ. అాసకు “తగీకది. సర: తనల 
ఛించెను, 

వారు శా_స్తకడనుండి కర గలం (గహించి ఆయనకు వంద 
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నము (ప్రదక్షణము చేసి, ఆచార్యుని కలిసికొని, పాత్ర -చీవరములు 
(గహించి యోగాభ్యానమున క్రై ఒయలు బేరిరి 

వారిలో కుబుంటియపు(త తిన్సస్థ సవిరు డనుభికువు కలడు. ఆయన 

ఆలనంము వేయుచు, పని చేయకే, జివ్యాణాపల్యముతో" నుండును, 

ఆయన తనలో “అడవిలో నుండజాలను యాగా భాషనము చేయలేను; 

భికూటనము చేసి నిరంహింప లేను. నేను పోయి యేమి చేయగలను 
కావున ఇచ్చటనే అగిపోవుదును. అనుకొని, ల కొద్ది 

దూరము వారితో జని ఆగిపోయెను తక్కిన భికువులు కోనల జన 

పదమున విచరించుచు సరిహద్దు గామము చేరిరి. సమీపమున అడవిలో 
వ గాకాలము గడపపలసి వచ్చెను (ప్రయత్నము చేసి మూడుమూనము 

లలో విదర్శనా--జ్ఞానముపాంది, పృథిసి దద్దరిల్లునట్లు అర్హ్హత్యము 

య. వర్ధా కాలము గడిపి శొ_స్హ్రకు తమ గుణములను తెలుపు 

రికతో బయలుదేరి క్రమముగా జేతననమున చేరిరి అనంతరము 
వారు ప్యాత్రచీవరములను ఛ్యవపరచి, ఆచార్యులను జేరి విదప శాస్త 
నన్నిథి "కన్ని పౌ పశామమువేసి, ఒక (పక్క_-న గూరు చుండిరి. శాస్త 

వారితో మధురముగా నంభాషీంచెను. పిదప వారు తథా గతునకు. 
తమగుణములను నిన్నపించిరి, న ఆఖి కువులను (పళంసించెను. 

శాస్త వారిసి పశంసించుట చూచి కుటుంబియ ప్రు[త్రతిన్సస్టవరుడు 

యోగాభ్యాసము చేయగేరెను. ఆభికువులు శా న్రతో “భో EE మే 

మాయడవిక్ి బోయి యుందుము అని యనుజ గాని వెడలీపోయిరి. 

రదు రాతి వేళ ఉత్పాహముతో మాలతీ వముగా యోగా 

భ్య్రనము చేయ నారంభించెను, అరరా్శాత మయినవిదప బల్ల పట్టు 

కొని నిలుచుండి యుండి, కునికి పాబ్లు పడి [కిందికి పడెను. డానివలన 

ఆయన తొెజయొముక విరిగను. చాల బాధ కలిగినది. అయనకు సేవా 

ను; (శూపలు చేయుటలో లగ్న అగుటచే వాను పోజాలరై రి, తర్వాత 

ధర్శనార్దము వామ వచ్చినపుడు శా_న్త “భికువులారా, “మోరు నిన్న 

వెడలుట కాబ్బ గై 7 కొన లేడా*” అనెను. 

చి త్రము, భె న! కాని మా నపహాధారి కుుంబికిన్ప స సనవిరుడు ఆనమా 

యకున తీ వముూూూ యోాగాభ్యాస మారంభించి, కునికి పాట్లు పడి 
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తలక్రిందులుగా పడుటలో తొడయెముక వికిగిపోయినడి. అందుచే 
మేము కదలజాల మెైలతిమి”” 

భిషమువులారా, కేవల మిష్పుజే కాదు, పూర్వము కూడ నితడు 
త్మీవముగా యోగాభ్యాసము చేయుచు మాగమునమునకు బాధ కలి 

గించినాడు” అని వారి (పార్టనశై పూర్వజన్నకధ చెప్పెను, 

అతత కధ 

పూర్ణము గాంధార బేశమున తతశిలా నగరములో బోధిన తుడు 
జగద్విఖ్యాతు డై న ఆశార్యుడై 500 శివ్యులకు విడ్యలు నేర్పు 

చుండను, ఒకనాడు మాణనకులు కులు తెచ్చుటకై_ అడవికి బోయి 

పుల్ల "లేరిరి అందొక సోమరి చెడ్డ కరణవృతుమును జూచ్చి ఎండి 

పోయిన చెట్టని భావించి, ముహూ_రమా(త్రము విశ్రమించి, తరువాత 
చెన్లైక్కి_, మండలు రాల్చి తీసికొని పొవచ్చునని యెంచి, ఉత్తరీయము 
నేలపై బరచి గుర్రుపెట్టి నిద్రించెను. తక్కిన _బాహ్మణ మాణవకు 
లందరును ఇంధనములు మోపులుకటి మరలివచ్చుచు నిదవోనుచున్న 

_చబ్రాహ్నణ కుమారుని జూచి వాడు స్నిదలేచువరకును కాళ్ళతో 

పిప్రున తెన్ని వెడలిపోయిరి. వాడు తేచి సిలుచుండి కన్నులు నులుము 

కొని నిధముత్తుతోచే చెశ్టుక్కె_ను. వాడు పట్టుకొన్నకొమ్మ రిన్వున 
లేచి కొనకంటికి తగిలను, జెబ్బ తగిలిన కంటిని ఒకచేతితొ నొక్కి 
పట్టి రండవ చేతితో పచ్చికొమ్ములు విరిచి మోపుకట్టి వేగముగా 
వప్రుంటికి బోయి క శ్చైవోాపుల్నపై తిన మోఫవఫు పడ పేసెను, 

మరునాడు గ్రామాంతరమునుండి గృహాన్థు వచ్చి “ేపు తమకు 
_బ్రాహ్నృణబాచనకము చేయుదుము” అని ఆచార్యుని అమంతించిరి, 
ఆయన మాణవకులతో “నాయనలారా, చేప్పు స నొక గ్రామమునకు 

బోవ లెను. మీరు నిరాహాోరుతై చనలేరు. (ప్రయాణమునకు ముంచే 
ఉదయమున గంజి కాచి (తాగుడు. అచ్చట బారు నాకొర తచ్చు 

ఆహారపదార్గములను కొసిరండూ అని చెప్పెను. 

మరునా డుదయమే మాణవకులు లేచి గంజి కాచుటశై_ దానిని 

లెపి “వేగముగా మాకు గంజి కాయవలెను” అని చెప్పిరి. మైనున్న 

పర్ల దారువులను పదింటిని తీసి చాసి నిప్పుముట్టించి మంటచేయుటకై_ 
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మాటి మాటికి నోటితో ఊదుచున్నను నిప్పు అంటుకొనలేదు. 
సూర్యోదయ మయినది. “ప్రాడాక్కి-నది. ఇప్పుడు ప్రయాణము చేయ 
జాలము” అని మాణవకులు ఆచారుంని .నన్ని ధికి చేరిరి, 

“నాయనలారా మిరు పోలేదేమి?” 

“ది త్తము, ఆచార్యా, వోలేదుల”” 

“ఎందుచేత?” 

“సోమరిపోతు మావెంట వంటచెరకునై బయలుదేరి అడవిలో 

చెట్టుకింద స్నిద్రించినాడు అయిన ఆలన్వమును సరిపుచ్చుటకై, త్వరి 

తముగా చెన్తైక్కీ_, కంటికి జబ్బ తగిలెంచుకొెసని, పచ్చికక్లు లింటికి 

డెచ్చి, యండుపుడకల  మోాప్రలమూద పడ వేసినాడు, ఎండువుల్ల 

లనుకొోొని తెచ్చి, దాసి నిప్పంటిం-చినది, కాని మంటకాబేదు. సూరో 

దయ మయినది. అందుచెత మా (ప్రయారామున కంత-రాయము 

కలిగినది *” 

సోమరి చేసిన పని విని ఆచాన్యుడు వారితో *వుందవుతి వలన 
ఇట్టి చిక్కు నంభవిందును” అని, ఈగాధ చెప్పినాడు 

ముందుగ జేయం దగుపని 

మంచదుం.డై వెనుక చేయ మస లెడునాతం 

డొందును పశ్చాత్తాపము 
కుందు వరుణాకాప్పు భంజకునకున్ సరిగా. 

బోధినత్యు డంతేవానుల కీ వివరణము చెప్పీ, దానాది ఫుణ్య కార్య 

ములు చేసి యథా కమ్మం గతో 

బుదుదు ధర్మొోపదెశము జేసీ జాతక సారాంశము వెలువళించెను. అప్పటి విద్వార్లి 

ఇప్పటి ఫితువు, మిగిలిన మాజవకులు ఇప్పటి బుద్ద పతపత్తు; ఆచార్య బాహ్మణుడు: 

Ex 
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శాస్త వేళువనమున విహారము చేయుచు చేవదత్తుని విషయమె చెప్పినది. 

వోరయాన కద 

భికువులు ధర్శనభలో నమావిష్థుకై “ఆయువ్మంతులారా, దేవ 
దత్తుడు అకృతజ్ఞుడు; తభాగతుని గుణముల  నెకుుగనివాడూ అను 

చుండిరి, శాన అచటికి బోయి, “ోభికువులారా, ఇప్పు డేమి నంభా 

వంచు చున్నారు?” అసి, ఈపవయము అని వారు న. విదప *ీభిషు 

వులారా, "దేవదత్తు డిబ్వుడేకాదు; పూర్వముకూడ నింతే త, అత డన్న 

డును వాసులను (గహింపలేదు” అని Se CEs Phe 

కధ చె సప్పెను, 

అతీత కది 

పూర్వము వారాణసిలో (బ్రహ్మదత్తుడు రాజము చేయు చుండ, 

బాధిసత్య్యుడు పీమవంత (ప్రదేశమున వనుగుకడుపున బంట్ర్లినాడు. 

అతడు తల్లి కడువులోనుండి యీవలకు రాగానే తెల్లగా రజతపుంజ 

సన్ని భుడై. యుండెను. నేత్రములు మణిగుళికా సద్భశములు, (పతీయ 

మాన పంచ (ప్రసాదములు, ముఖము ర కృకంబళ నదృశము. తుండము: 
రక్ష సువర్హ్ల విందు మండిత రజతి దామకతుల్యము, పాదచతుష్ట్రయము 

కృతలామాొ పరికర నంకాశము, ఇట్లు దశ పారమి తాలంకృతమె 

ఆయన రూపము సుందరముగా నుండెను. అతడు పెరిగి పెద్దవా 

డయినపుడు హిమవంతములోని వారణము లన్ని యను గూడి ఆయన 

ననునరించి విచరించుచుంజెను 80 వేల గజములు జరి'వెన్టించియుండ, 

పావమువంతమున నివతించుచు బోధినత్యుడు వారణగణమున దోషము 

గ్రహించి, గణమునుండి విడివడి, ఏకాకిగా అరణ్నమున చరించు 
చుండెను. శీలవంతుజై యుండుటచే ఈయన కు సీలవ నాగరాజు అను 
రు వచ్చెను. 

ఒకనాడు వారణావీ నివాసియుగు వనచరుడు హీవువంతము పవే 

శించి, తనపనిముట్లు "వెదకు వాడై (తోవ తప్పి, అటు నిటు దిరుగుచు 

30 



2834 జాతక కథలు 

మరణ భయమున బాహువు లెత్తి పరిజేవనము చేయుచు చరించు 
చుండెను. బోధినత్త్యుడు జాలి చెంది, ఈ పురుషుని కష్టమును తొల 
గింతును అని కారుణ్య బోధితు2ై. వానిరఘొద్దకు బోయెను, చూచి 

వాడు భయపడి పరుగ_త్రెను, వాడు పరుాత్తుట చూచి బోధిసత్యు 
జాగ గా వాడును ఆగినాడు. బోధినత్తుడు ముందరికి జనగా వాడు 

మరల పరుగెత్తి బోధినత్తు డాగినప్పుడు తాను ఆగుచ్కు ఆలోచించి 
“ఈ వారణము నా పలాయన కాలమున ఆగుచ్కు నే నాగినప్పుడు. 
వచ్చుచున్నది. కావున అనర్ల కామము కాదు శైగా నా కష్టమును 

తొలగింపవచ్చును”” అనుకొని థ్రై_ర్యము వహించి నిలిచెను. బోధి 

సత్తు డు నమిోవించి “ఓయి మానవా వల దూఖంచుచు తిరుగు 

చున్నావు” అని యడిగెను, “స్వామి, దిక్కు. తెలియక మార్ల 

మూథుడ నై, మంణ భయముని దుఃఖంచుచున్నానూ” అని వాడు 

చెప్పెను, 

అంతట బోధిసత్ముడు వానిని నిజ నివానమునకు గొనిపోయి వివిధ 
ఫలము లిచ్చి, కొలది డినములపాటు సంతృస్తుని జేసి “మానవా, 
భయపడకు. నిన్ను మరల హూనవపధమునకు గాని పోవుదును” అని 
వానిని తన వీపును నెక్కించుకొని జననివానమునకు గాం పోయెను, 
ఆ మిత (ద్రోహి “నచన్నివనైన అడిగిన వో చెప్పవలసివచ్చును” అని 
తలచి బోధినత్వుని ఏపుమోద గూరుచుండియ్ నృయాదులను, పర్వత 

మును గురుతు. పెట్టుకొను చుండెను. బోధినత్వుడు వానిని అడవి 
దాటించి వారాణని మార్షమున దింపి “కీయ్యో అదే సీమార్లము. 

ఎవరైన నిన్ను అడిగినను అడుగకున్నను నా నివానమును/ూార్హ్సి 

చెప్పవలదు”” అని పవీడ్యొొ_ని నిజనివానమునకు బోయెను. 
అంతట వాడు వారాణసికి బోయి తిరుగుచు దంతకారుల వీధికి 

జని రకరకముల దంతపు వస్తువులు చూచి, (బలికియున్న 'యనుగు 

దంతము కొందురా * అని యడి”ను. *వమంటివి! _బతికియున్న 
యెనుగు దంతము చచ్చిన యేనుగు దంతము కన్న హపాచ్చు విలువ 
కలది” అని వారు చెప్పిరి. అట్లయిన జీవనాగదంతము తీసికొని 
వత్తును” అని వాడు పాభేయము వుచ్చుకొని, పదను గల రంపము 

కొని బోధినత్తుని నివానమునకు బోయెను. “వల వచ్చినా” వని బోధి 
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నత్వుడ డెను. నను దుర్లతుడను, స్వామి. కృపణ జీవితము గడప 

లేకున్నాను. మిమ్ము దంత ఖండము యాచించుటశే_ వచ్చినాను” 

అని వాడు పలికెను. మంచిది. నీకు దంత మిచ్చెదను. రంప 

మున్నదాి “రంపము తీసికొనియే వచ్చినాను. సామా” 
“అట్లయిన క్రకచముతో దంతములు కోసికొని పొమ్ము” అనీ బోధి 
నత్తుడు, వృషభమువ లె కాళ్ళు వంచి నేలమోద పందుకొ నెను. 

అంతట వాడు బోధినత్వుని అృగదంతములు కోసెను. “ఓయీ, ఈ 

దంతములు నాకవియము లని కాని విలువ లేని వని కాని ఇచ్చు 

చున్నానని తలపకుము. ల కన్న నహనగుణములు శత నహాన 

గణములు, (పియకరములై న నరంజ్ఞాన దంతములు, నర్వధర్శ పతి 

వేదన నమర్లము లైనవి కలవు, కావున నే నిచ్చు దంతద్యయము 
వలన నీకు నర్యజ్బత కలుగును గాకా” అని బోధిసత్యుడు తదావానము: 

చేసి దంత యుగళ మిచ్చెను, 

వాడు దానిని గొనిపోయి విక్రయించి తనూ లము శ్రీ ణింపగా 

మరల బోధినత్తుుని నన్ని ధికి వచ్చి “స్వామి, మోదంతములు విక 

యించి, వచ్చిన ధనము బుణము తీర్చుటకు నరిపోయినది, మిగిలిన 

దంతములను దయ చేయుడు” అని వేడెను, మంచిది అని బోధి 

నత్తుడు సూరంమువ అనే మిగిలిన దంతముల నిచ్చెను. వాడు వానిని 

విక్రయించి మరలవచ్చి “సామ, జీవితము గడచుట కష్ట 

ముగా నున్నది. మిగిలినదంత భాగములను దయచేయుడు” అని 

యడిగెను. బోధినత్త్యుడు పూర్యమువలెనే పరుంజను.  మహోనత్త్వుని 
రజతదావు నదృశవుగు కుండమును మర్షించి, కె లానకూట సంకాశ 

మగు కుంభమ. పై నెక్కి, మాంసము తొ లగునట్లు దంత మూలము 

లను తన్ని, ఖరక్రకచముతో కోసి తీసికొని పోయెను. ఆ దుర్మా 
రుడు బోధినత్యూని చూపు మేర చదాటినంతచే శృంగములత్ " 
మేరున్రును వహింపగల మహో విశాల దృఢ భూమి అన్ని య మేధ్యము 

లను మోయగలిగిన దయును ఆ మహాపాపి భారమును వహింప 

జాలదో యనునటు వీట వానను. 
తోడనే అవ్ మహా నిరయమునుండి జ్వాలలు వెలువడి ఆ కృతే 

ఘ్నుని వినాశ కంబళమున చుట్టు కొన్నట్లు చుట్టుకొ నెను. ఆపాపి 
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భూ గర్భములో లీనమెనవుడు అచ్చటి వృకుచేవత వనము 
మాప్రోగునట్టు "మూతకు మిచ్చినను మిత దోపి కృత 

ఘ్నుడు నగువానిని సంతుష్టుని జేయుట వట్లిది!” అని ధర్మ ముపచే 

శించు సీగాధ పాజెను __ 

చేసిన మేళ్ళను మరయచు 

దోసంబే యెలయొడల తోచునతనికిన్ 
ఈసర్వంసహా నిచ్చియ 

వీసంబును వాని దృష్తి పెట్టగ వశమే ! 

ఇట్లా వనదేవత కాననము |ప్రతిధ్యను లినునట్టు ధర్భము బోథధిం 
జను. 'బోధినత్త్వడు యావజ్జీవ ముండి, తుదకు యధా కొమ్ముం గతో 

శాస ధర్మోప దేశము చేస్తీ కథలు సంపోల్పి జూతకసారాంశమును వెలుపరించెను. 

అప్పటి మ్య్మిత్యదోహిా ఇప్పటి దేవవత్తుడు; వృతబేవత సారిప్యుతుడు; సీలవనాగ 
రాజు "నేనే. 
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శాస్త జేతవనమున విహళించుచు వధపయత్నము విషయ_మె చెప్పినది. 

ఎరయాన కథ 

భికువులు ధర్శనభలో కరారు చుండి “ఆయుమ్మంతులారా, దేవ 

దత్తుడు శా_స్తగుణముల నెరుగడు; ఆయనను వధించుట కె ఎ. యత్నించు" 

యాతు అసి, చేవదత్తుని అవగుణములను గూర్చి పలుకుచుండిరి. 
శా_స్త వచ్చి, " ఏ ల బ్రచట ఏమి సం భాపి.0చుచున్నా ౪” 
రనగా వారు ఈవిహయము అని చెప్పినపిదప “*భిక్షువ్రలారా కేవల 
మిప్పుడే కాదు, నన్ను వధించుటకై దేవదత్తుడు పూర్వముకూడ 
[ప్రయత్నము చేసినాడు” అని పూర్వజన్నకధ చె చెప్పును, 
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అతత కధ 

పూం(ము వారాణసిలో (బవ్నాదత్తుకు రాజము చేయుచుండగా 

ఆయనకు దుష్టకుమూరు డను ఎరుకల నవ్వుతు డుండెను వాడు 

1కఈూరుడు, దుహ్క_ర్నుడు, sh కాని తాడనము కాసి 

"లేకుండ ఎవరితోడను సంభాషించెడివాడు కాడు. కంటిలోని యిసుక 

“రేణువువ లను, ఉన్న త్తే వీణాచమువలళను వాడు యింటిలోని వారల 

కును అన్యులకును భికరుడై యుండెను, 

కొలది ఒర వా డొకనాడు క్రడార్థము నదితీరమునకు 

బయలు చేరి పోవగా (పచండవాతము చలశేగనూ చీకటి Vere 

నన్ను నదిలోనికి గానిపోయి స్నానము చేయించి, ఒడ్డునకు జెర్పుడు, 

అని వాడు సేవకుల నాజావీంచెను. వాసిని నీటిలోనికి గాని వోయి వాని 

నంత మొందింపదలి,, “లోకకంటకా, జలములో మునిగిపామ్ము” 

అని వీటితో దోసివేసిరి, 

"కుమారుడు వెంటబేకుండ వామ వచ్చుట గమనించి రాజకుమారు 

డేడి అని పభు వడుగగా “దేవా, మాకు తెలియదు. కుమారుడు 
కనబడలేదు. పెనుగాలికి ముందుగా యింటికి వచ్చియుండును” అని 

ెప్పరి. రాజు వెంటనే (పాసాదద్యారములు “తెరవించి నదీతీరమునకు 
జని కుమారునికై వెదకించెను. కాని వానిజాడ కనబడ లేదు, 

అక్క_డ రాజకుమారుడు (పవాహావేగమున కొట్టుకొనివోవుచు 

దొరకిన చెట్టుబో దె మోదికెక్కి. కూరుచుండి, మరణభీతిచే రోదనము 

వేయుచు పోన్రుచుండెను, 

వారాణసిలో ధనికు డొకడణు మరణించి తాను నదితటమున 

పూర(ము పాతిపెట్టిన నలువదికోట్ల నాణెముల మోది ఆశ చెత సర్పమై 
పుట్టి ఆప దేశమున నివసించు చుండెను. ఇంకొక ధనికుడు ముప్పది 

కోట్లు ఆ(పాంతమున నే నికీ ప్త పము చేసి, మూషిక మై హు అచ్చటనె నివ 

సించుచుంజెను. నదిజలము పాము పుట్టలోనికి ఎలక కలుగులోనికి 

మ పీంపగా, అవి (పవాహామున కొట్టుకొని పోవుచు రాజకుమారు 

డెక్కి_యున్న  చెట్టుబోదెకిటునటు నెగాకి పట్టుకొని యుండెను, 

నదీతీర మందలి శాల్మలీ వృతుముమై నున్న శుకశాబకము నీటి తావున 
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చెట్టు పడిపోవుటచే దానిపై నుండి యెగిరి వానతాకున రాజకుమా 

రుని వృత.న్క_0థధమ్నుపై 'వాలెను. ఈ జంతువ వులతో వాడు నీటిలో 

భోవుచుం జనః 

బోధినత్యుడు ఆకాలమున వాయవ్య దేశమున (వానా కొ కుటుంబ. 

మున బుట్టి, స వచ్చిన పిమ్మట సంసారము నొల్లక, మునివృత్తి 

నవలంబించి నదికీరమున పర్ష శాలలో నివసించుచుండెను. ఆతడు 
సభారు చేయుచుండగా re అచట రోదనము వినను తోడనే: 

ఆయన నదీజలములో దిగి భయము వలదు అని కేకవేసి నాగబలు 

డగుట చే చెట్టుబో దెను తీరమునకు నెట్టి, నేలపై నిలిపి సర్ప మూషిక 

శుక శాబకములను పర్ష ఇఆాలలోసికి నొానివోయి దుర్చలమ్నులై 

యున్న వానికి చలిమంట చేసి విముట రాజకుమారుని అగ్నివద్ద నూరు: 

చుండ బెశ్హైను. వివిధఫలములను చెచ్చి ముందు జంతువులకు అనంత 

రము రాజకుమారునకు పెళును, క్క మూక్థ తాపసుడు రాజజన 

మును పరకిగణింపక చ జంతువులను |ప్రభణానముగా జూచు. 

చున్నాడు” అని వాడు మాత్సర ము వహించాను, 

కొంతితడవునకు సత్తువ వచ్చుటచే సర్ప మాయనవద్ద సెలవు తీసి 
కొనుచు “నాయనా, స్్ర నాకెంతో మేలు చేసినావు. వలయువో 

నా ధనరాళి సెచేయగను. నా 'నెలవునకు సివ్రు వచ్చి సనర్పమా అని 

కీలుడు చేని నీ కోరిక నెరవేరును. నలువదికోట్ల ధనము ఒకచో డాచి 

నాను” అని చెప్పెను. మూవికము కూడ తన | ధనమువిషయ మై అటులే 

చైప్పెను. క స మాత్రము “నాఆతనానా; రజతసువర్తములు' 

నాకడ లేవు కాని యెన్నడైన సీకు మంచిబియ్యము వలయునేని నా 
నెలవునకు వచ్చి శుకమ్యా అని పిలువ్రుము. నాబంధుజనముతో బండ్ల 

కొలది తండులములు నీకు నమర్చిం చెదను” అని పలికెను. కృతఘ్ను 

డగుటవే రాజకుమారుడు 3 పె కేమియు ననన “తావి, నాకు న నజూ 

నవో అంత మొందింతును. అని తనలో ననుకొని, (పకటముగా 

“తాపసో త్రమా, నా 'రాజ్యాభిసే.క నవుయమున స్వు వచ్చితి వేని 

నాలుగుకోలికలు నెరవేరును” అని పలికి సెలవు తీసికొ నెను. 
తరువాత కొొలదికాలమునకు వాడు రాజూ భివ్. కు డయంను, 

బోధినత్యుడు వారి సత్యానత్యములు పరీవీంప గోర్కి మొదట 
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నర్పబిలము కడకు బోయి సర్పమా అని పిలిచెను. తోడనే నర్ప 
మోవలకు వచ్చి ఆయన నర్చించి “తండ్రి ఇచ్చట నున్న నలువదికోట్ల 
ధనమును దీసికొనుమూ అని చెప్పెను. అనంతర మాయన మూవిక 

లము వద్దకు జని మూప్కవమూ అని కిలిశాను, అదియు నర్పమువలె 

(పవ ర్తించెను, విముట ఆయన శుక ముండు చోటికి బోయి శుకమా 

అని కేకవేసెను, చిలుక చెట్టుదిగివచ్చి నాయనా హిమాలయ ప్రవే 
శమునకు బోయి నాబంధువులతో గూడి తెండులములు జెవుందువా? 

అనెను. “అవసరము వచ్చినప్పుడు మరవక అడిగాదనుి అని చెప్పి, 

ఆయన రాజకుమారుని పరీవ్స్ంచుట్నకై. వెడలెను, 
ఆనాడు బోధినత్వ్యుడు రాజోద్యానమున విడిస్కి  వమకునాడు మేలి 

వస్త్రములు కాలి భితూరము నగరములోసికి బోయెను. ఆనమయ 

మున కృతఘ్ను డగు రాజు నగరములో భద్రగజమ్యుపై జనుచు బోధి 
నత్త్వుని దూరమునుండి చూచి “ఇతడు నాకు చేసిన యుపకారము 
జనులకు తెలియక ముంద శిరస్సు ఖండింపవలెను” అనుకొని, 

నమిీప పరిణార కులకు యె గచేసి ““ఆనన్నాసి దురా రుడు, నన్ను 

యాచింపవచ్చు చున్నాడు. వానిని పట్టి కటి, ఏధివ్ధి మూలలను కొట్టి, 

నగరము వెలుపల వధ్య స్థానమున శిరస్సు ఖండించి. శూలారోపము 

చేయన లను” అని యానతిచ్చెను. 

రాజాజ్ఞ చొప్పున సేవకులు మహానత్తుని బంధించి, పడడు 

నకు దీసికొనిపోవుచు మార్లమలో అన్ని వీధిమాలల (ప్రహరించు 
చుండిరి. వారితాడనము లెంత గాఢథమయినను మహోసత్త్యుడు అమ్మా, 

నాయనా అని ఆక్రోశింపక, ఈగాధమా(త్రము పలికినాడు 

విలువలించుకంకు జలమున కొందర్క 

ను_త్తేమంబు దుంగ నుద్దళింప. 

యెంత యనుభవజ్ఞా లీనూ క్తి పలికిళి 

ఎవరొ బుద్ధిమంతు లంతయేని! 

వారు తన్ను (ప్రహరించిన తావు లన్నిటను బోధినత్త్వు డి గాధయే 
పలుకుచుండుటచే కొందరు బుద్ధిమంతు లాయనను సమోాపఫించి, 

“ఆర్యా, తాము మారాజుకు చేసిన యుపకార మేమి?” అని యడి 
గరి. ఆయన జరిగిన దంతయు జెప్పి “నాకీవ్యధ వానిని (ప్రవాహము 
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నుండి రఠీంచుటవలన కలిగినది. "పెద్దల వివేక వాక్యములకు లత్మ్యుము 

నైతినని గహించుటచే మిరు వినుటకై యీ గాధ పాడుచుంటిని” 
అని చెప్పెను. 

ఈవృ తాంత మంతయు విన్న చాతుర్భర్ల ము వారు కోపించి *తన. 

(పాణ రతయణము చేసిన యూ నత్చురువుసి మేలు గణింపక కృృతఘ్ను 

చైన మన రాజువలన లోకమున కేమి (కేయము కలుగును లోకో 
ప్యద్రవ కారకుడైన యితనిని బట్టుకొనుడు” అని యేక్రీవమముగా 
నాక్రోకించికి ఏనుగుపై గూకుచున్న రాజును చుట్టు ముట్టి, అన్ని 
వె పులనుండి చాణంళూలళిలా కాస్టాదులు. వినరి నంహరించిి బోధి 
నత్తుని గెదవిపోయి పట్టము కట్టిరి, 

ఆయన ధరక్శమార్షమున పరివాలన చేయుచు నర్ప, మూమీక శుక 
ములను పరీకీంప దలచి ఒకనాడు పరివారనమతముగా ఆనలమునకు 
జని సర్బమా అని పిలువగానే సర్పము బిలమునుండి వెడలి వీచ్చి సాద 
రముగా “ేవా, ఇదిగో ధన రాళి, స్వీకరించి అనుగహింపుడు” 
అ నను, 

రాజు నలువది కోట్లను పరివారమున కప్పగించి, మూషిక నివాస 
మున కరిగి మూవీకమా యనెను తోడనే మూవికము వెలుపలికి 
వచ్చి సగారవముగా ముప్పదికోట్ల ధనరాశిని నమర్సించెను. దానిని 
పరివారమున కప్పగించి రాజు శుక సివానమున కరిగి శుకమా యని 
వీలిచెను. వెంటనే శుకము వచ్చి,  సమాదరమున  *బేవరకు 
తేంగులములు నమకూ రునా?”” అని పలికెను 

“అవసరము వచ్చువరకును నీకు (శ్రమ కలిగింపను. పోవుదము 
రమ్ము” అని శెబ్బదికోట్ల సువర్హ రాశితోడను. నర్చ మూవిక శుక 
ములతోడను రాజు నిజనగగమునకు మరలిపోయి, ధనరాళిని ధనా 
గూరమున బెట్టించి, వపాసాదముూ మోదికి బోయెను, నర్చనివాపార్లము 

బంగాకు గొట్టమును, మూషిక  సివానమునకు నృటిక చుటికయు, శుక 
మునకు బంగరు పంజరమును చేయించెను. రా జాజానుసారముగా 
మూు జందువులకును బంగరు ప ళ్ళరములో ఉచితాపోరము “పెట్టు 

చుండిరి, 

మూవజ్జినము దానాది ఫుణ్య కార్యములు చేయుచు రాజు తక్కిన 



74 రుక్టదయ్యు జాతకయు D4 

జంతువులతో సువ్భాచ్భావమున మెలుగు చుండెను. ఐకమత్యమున 
కాలము గడఫుచు అంతమున నందరును యథా కమ్మం గతో, 

శా_స్ట భరో పదేశముచేసి కథలం సరిపోల్చి _ జూతకసారాంశము వెలువరించెనుం 

అప్పటి దుష్టరాజు ఇప్పటి దేవదత్తుడు; సర్పము నేటి సార్యెపుడు; ఎలుక మాద్దల్యా 

యనుడు; -చిలుక ఆనందుడు; (పా_స్ప రాజ్య ధర్మ రాజు నన 
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శాస్త జేతవనమున విహాలింయుచయుండెను ఆసమయమున నీటికొరకు జ్ఞాతులకు (శాక్య 

కోలియులకు) జగడము జలెగాను. వాలికి వినాశము సమీపించిన దని భగవాన్ తెలిసి 

కొని ఆకాశమాగ్తమున జన్వి రొహిణీనదిపపై కూరుచుండ్కి శరీరమునుండి నీలకాంతులు 
(పసారింపజేనీ, 'ఆశాశమార్షమున దిగి వచ్చెను. నదీతీరమున గూరుయుండి వాతి జగ 

డమునుగూల్చి గాథ పలిశెను. ఇది దాని సంగహము, 'సవిస్తరముగా కుకాల జాతక 

మున (536) కానవచ్చును. 

ఎరమాన కదు 

అఆనమయమున శా స్త తన జ్ఞాతులను నంబోధించి “వముహోరాజూ 

లారా మిరు బంధువులు చుట్టములు పరన్పరము కలసిమెలసి (పనన 

ముగా నుండవలెను. జ్ఞాతు లై కమత్యముతో నున్నచో శత్రువుల 
కవకాశముండదు. మాననులమాట అటుండనిండు. స్థావరము లైన 

వృతుములుకూడ కలిసియుండక తప్పదు. పూర్వకాలమున హిమవంత 

మున సాలవనముమోదుగా మహానాతము చెలరేగను. కాని సాలవన 

ములో వృక్షములు, మొక్క_లు తీగలు కలిసియుండుట చే ఒక్క. చెట్టు 
కూడ పడిపోలేదు. పై గాలి సై నపోయినది. కాని మైదానమున 

మహోావృతు. "మొకటి గాలికి సమూలముగా చెల్ల గలి నేల కొరిగాను. 
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ఈ[పకారముగా మోారుకూడ కలిసిమెలసి వొాంతముగా నుండవఆను”” 

అని వారు (వార్టించినవిదప పూర్వజన్నక ధ చెప్పను, 

అతతకద 

పూర్ణము వారాణసిలో (బహృదత్తుడు రాజము చేయుచుండగా 

(ప్రధమ వై (శవణుడు మరణించెను, శకుడు రెండన _వై(శ్రవణుని ప్రతి 

ప్టేంచినాడు. పరివర్తన మైన పిమ్మట నూతనవవై శేవణుడు మోమిోా 

యిష్టస్టానమున ని నివసింపవచ్చునని పృత.చేవల కనుజ్జ యిచ్చెను, 

ఆకాలమున వ నాలవనమున వృకుటేవతగా నుండెను, 

“మూరు విమానముల నేర్పరచుకొన్న ప్పుడు వెలుపల ఒంటిగా నున్న 

వెట్లను విడిచి, ఈనాల వనమున నా నివానస్థానము చుట్టును చేరుడు” 

అని జ్లాతిజనమున కుపచేశించెను, బుద్ధికలవారు ఆయన నివానము 

చుట్టును స్థావరము -నేర్పరచుకొనిరి. బుద్దిలేనివారు “మే మడవిలో వల 

యుండవలెను? మానవ నివాసములకు నమోపముగా [గామముల, పట్టణ 

ములనగరముల వెలుపలమార్షములలో నుందుము. అట్టిచోట్ల నిలుచు 

వన చేవతలకు పూజలు, బహుమూల్యములగు బలులు లభించును అని 

చయూానవ నివాసముల యంగణములలోేసి పృతముల నా(కశయించెను, 

ఒకనాడు జంరూవాతము చెలశేగగా లోతుగా వేళ్ళు ప్రాతు 
కొన్న మహాోవృశ్నుములు కూడ సెల్లగిలి పడిపోయినవి. కొవులు విరిగి 

నవ్హ్ మండలు శాలినపి ఎనో చెట్లు నమూలముగా నెలపై నొరగినవి. 

జంధ్లూా వాతము సాలవనమున (పవేశించిన పుడు వపిొయు నష్టము 

కలుగ లేదు, అచ్చట చెట్టు దట్టముగా “పెన వెసికొని యున్నవి. భగ్న 

శుమానము లగు వృష చేవతలు తమతమ బిడ్డలను చేతులలో వేసికొ 

మంమవంత మునకు బోయి పాలకవనెదేవతలతో జెప్పుకొన్న వి, os 

యము వారినలన బోధినత్తుంనకు ఇెలిెసెను, 

“మంచిమాటలు వినకపోవుటచే మీ రిస్టి తికి వచ్చినారు” అని 
మోధినత్త్వుడు ధర్మము స్ నైశించుచు ఈగాధథ పలికినాడు: 

కలిసి యుండుపె మేలు జాతులను గాడి 

చేరియీ్ యండు నడవిలో చట్టుకూడ 
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ఒంటీ-గా నున్నతరువు వాయువులు వీచి 

సపెల్లగింపె కూకటి (చేళ్ళతోడ! 

బోధినత్వు డిట్లు చెప్పి, జీవితాంతమున యధా క నుం గతో 

వాస్త ధర్మోపటేశము చేసి, ర0డుకథలం సరిపోల్చి జాతక సారాంశము 'వెలంవరించెను.. 
ఆసనుయమున దేవతలు "నేటిబుద్దపలిషత్తు; పండితదేవత నేనే. 
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శా_స్స జేతవనమున విహళించుచు తాను కులివీన వర్ష మును గనాల్చి చెప్పినది. 

భీరయాశన కథ 

ఒకప్పుడు కోనల దేశమున వర్షము పడలేదు. పొలములు మాడి 
పోయినవి. అక్క_డక్క_డ నున్న తటాకము లెండిపోయినవి. జేతవన 
చ్యారమువన్ద పుష్కరిణిలో సీరు తగ్గిపోయెను. కాకులు (గద్దలు మొద 
లగుపఠులు లోతుబురదలానికి జని చేపలను తాబేళ్ళను బాణాగము 

వంటి తవు తీళ్చచంచువులతో పాడిది చంపి కొనివోయి అరచుచుూ 

భకీంచుచుండెను, చేపలకు తాబేళ్ళకు గలుగుచున్నకష్టమును జూచి, 

మహాకరుణాళు_వై న బుద్ధునివృదయము (ద్రపభూత మయ్యెను. ఆయన 
తనలో “నేడు నేను వర్షము కురుపక తప్పదు” అనుకొని, తెల్లవార 

గనె కాల్యక, అత్యేములు నగ రించి. మహసాోభిక్వుసంభఘమును వెంటగొని 

బుద్ధలీలాప్రకారము (శ్రాన_స్తిలో భికాటనార్గము ప్రవేశించాను. ఆహో 
రముతో మరలి వచ్చుచు (శ్రావస్తినుండి ఏీహారమునకు జనునప్పుడు: 
జేతవన పుష్కరిణీ సోపానముమోద నిలిచి ఆనంద స్థవిరుని బిలిచి, 
“ఆనందా, స్నానము చేయుటకు వనములు తెమ్ము. జేతవనప్రుష్కు_ 
రిణిలో స్నానము చేయుదును” అని చెప్పెను, 
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“ఛస్తే పువ్క-రిణిలో జలము పూర్తిగా ఇగిరివోలేదా? కేవలము 

బురదమాతము మిగులలేడా? 

“ఆనందా, పలకా గొప్పది. సీవు వోయి స్నానార్థము వస్త్ర 

ములు తెముు. 

స వనములు తెచ్చి యిచ్చెను. ఛా స్త వన్త్రపుఅంచు 

మెడకు చుట్టుకొని రండవకొన ఒడలిచుట్టు చుట్టుకొని జేతివనపుమ్మ._ 
రిణిలో స్నా నేచ్చతో సోపానమ్ముపై సుతే జను. 

అప్పుడు శకుని పాండుర శిలా... పీరము వేడియెక్కెను. వ 
మయి యుండునని ఆయన ఆలోచించి కారణము [గహించి పర్జన్య 

డేవపుతుని వీలువనంపి “నాయనా శాన జేతవనపువ్క_రిణిలో 
స్నానము చేయుకోరికతో  (ప్రధమసోపానముమోద నిలిచియున్నాడు. 
నీను శీభ్రుముగా వర్షము కురిపి కోనలదేశ మంతయు జలమయము 
జేయుము” అని అచేనించెను. పర్టన్యకుమూరుడు నదే అసి, ఒకమేఘు 

యును మెడపై నుంచుకొని, ఒకమేఘమును ఒంటికి తొడుగుకొని 

-మేఘగీతము వాడుచు చవ దుమికి,  మేఘఖండము నెత్తి 

దానిని వేయినెట్లు వ్యాపింప జేసి మరవులు మెరయుచుండ్క క్రిందికి 

మూతి (శి ప్పి యుంచిన ఘటమువలె వర్ష ము పడుచుండ, కోసలరాష్ట్ర 
మంతయు నముదమువలె నగపడునట్లు, నలిలముతో నింెపెను, దేవ 

వుతుడు అఖండముగా వర్షము కురియించుచు ™ జేతవన 
ఫువ్క_రిణ్ నింపెను, ఉదకము ౫ మై మెట్టువరకు లేచె 
వా స్త పుష్కరిణిలో స్నానము చేసి ర _కృవర్హ ue ధరించి 

కాయబంధనము ధరించి మహాచీవరమును బుజముపై నుంచుకొని 

భిక్షు నంఘముతో గంధకుటే పాంగణమునకు బోయెను. గ్రైవ్వబుద్థాన 

నముకై గూరుచుండి భిమువులు నమ్మానములు వేసినవీవుట శ్ 

మణిమయసోపానముల పలకవైై నిలిచి భికుసంభఘుమున కుప బేశ మిచ్చి 
ఉత్సాహము కూర్చి నువాసిత గంధకుటిలో (ప్రవేశించెను, అచ్చట 

శ్రా స్స దతు.ణ పార్య్య్వమున సింహశయ్య పై వె శయసించెను, సాయం 

కాలము ధర lh స్. సమావిష్టులెన భిక్షువులు చు. 

దశబలధారి మూంతి, మైత్రి, దయారూపనంప త్తి చూడుడు. శాస్త 
అనేక త్మెైతములు వాడిపోయినవిదప నానాజలాశయములు శుమ్మి_ం 
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చిన వీదపు మత్స కచ్చపములు మిక్కిలి "బాధనొందిన పిదప 

భగవాన్ దయావరితు డయి జననమూహమును బాధా విము 
శకులను చేయుకోరికతో స్నానవన్త్రృములు చేకొని, జీతవనవువ్క_ 
శిణిలో = మై మెట్టుమోద నిలిచి, త్వరలోనే కోనలదేశ మంతయు మహో 
నము దమువల. నగునట్లు వర్ష ము కురిపించి, జననమూహము శారీరక 
మానసిక శ్రమలనుండి విముక్ష మగునట్లు కావించి, విహారములో 
(ప్రవేశించినాడు” అని ప్రశంసించుచున్న సమయమున భగవాన్ గంధ 
కుటి వెలువడి, ధర్ననభలోని కరుడెంచి “భికువులారా, ఇప్పు జేమి 

నంభామించుచున్నారు*?” అని యడి”ను. 

-ఈవిషయము అని వారు చెప్పిన పిదప తాన ోభికువులారా 

ఇప్పుడే కాదు, పూర్ణముకూడ తధాగతుడు పశువుకడుప్రున బుట్టి 

మత్స్య రాజుగా నున్నప్పుడు కూడ వర్షము కురిపించాను” అని పూర్వ 

జన్నక ధ చెప్పును, 

ఆఅతిత కద 

పూరంము కోనల రాజ్యములో (శావ_స్తి నగరమున "వేతవనములో 

పుమ్క_రిణస్థానమున వల్లీగవాన పరివృత మైన కందరముండౌను. బోధి 
సత్తు డారోజులలో 'చేపకడుపున బుట్టి మత్స్యగణ పరివృతుడై 

అందు నివసించుచుండెను, ఇప్పటి వలనే అప్పుడును రాస్ట్రమున 

వర్గము కురియతేదు. నస్నములు మాడిపోయినవి. గుంటలలోను, 

చెరువులలోను, నీర ముండిపోయెను. చేపలు, తాబేళ్ళు బురదలో 
(పవేశించినవి. ఈ కందరములో చేపలు బురదలో పవేశించిన 
పీమ్నుట కాకులు మొదలగునవి వానిని ముక్కు_లతో బొడిచి వెలు 
పలిక లాగ్కి [మింగుచుం డెను. జ్ఞాతి సంఘమునకు కలిగిన యాపద 

చూచి బోధిసత్త్వుడు “పనిని ఆపదనుండి తప్పించుటకు నేను తప్ప 
అనుం4లు తేరు. నత్యకార ము చేసి, వర్షము కురిపించి, జ్ఞుతులను 

మరణ బాధనుండి తప్పింతును” అని, నల్లని బురదతో భీదించుకొని, 
అంజనము సూసిన ఘనసార పేటిక వఆ = ముకి వచ్చెను, భాతలోకిత 

మణి నదృశ మైన నేత్రములు తెరచి, త నవలోకించి, పర్జన్య 

4పభువు నుద్దేశించి, “పర్జన్యా, జ్ఞ జాతులవిషయ మై విచారించుచున్నాను. 
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నీల వంతుడను కదా? సీ వేల వర్షింపవు"* మ'త్వ్ప్యాదులను తండులమా(త్ర 

మైన నేను భుజింపలేదు. వ (పాణి జీవితమును హారింపలేదు, ఈ 
నత్యము గమనించి, నీవు వర్షించి మా జ్ఞాతి సంఘమునకు కష్టము 
తొలగింపుముూు అని పిలిచి, పరిచారకు నాజ్ఞూవించు విధముగా ఈ గాధ 

కలాంను = 

గక్టింపు పర్జన్య గర్జింపు మయ్య 
కాకుల నిధిని చీకాకు కావింపు, 

"కాకుల ముంచెత్తు శోకవ్రూరమున 

నాకు గావింపుము శోకవిముకి,. 

ఇట్లు బోధినత్త్వుడు పర్టన్యున కాజ్ఞ యిచ్చి, నకల కోనలరాజ్యమున 
ఫఘనవర్షము కురియునట్లు చేసి మహోజనమునకు మరణదుఃఖము 

తొలగించి, జవితాంతమున యధా కమ్మాం గతో 

కాస్స ధర్మో ప దేశము చేసి కధలు 'సలిపోల్చి జూతకసారాంశము వెలువరించెనుం 

ఆప్పటి మత్స్యమండలి ఇప్పటి బుద్ద పలి షత్తుః పర్జన్య దేవత ఇప్పటి ఆనంద స్పవిరుడు? 

మత్స్యరాజు నే 

7గ అసంకియ జాతకము 

బుద్దుడు జేతవనమున విహారము వేయుచు (కావ స్తీ నగర వాసి యగు ఉపాసకుని 

గూర్చి చెప్పినది 

య. 

ఆయువాసనకుడు (సోతోపన్న ఆర్య_శావకుడు. ఒకపర్యాయ మతేడు 
ఎద్దుబండ్ల ఓడారు వెంట యాతి ను అరణ్యమున బంఢడ్రయెడ్రను: 

విడిచి, గుడారము వేసినవీదప అతడు కారవానుకు కొంచెము దూర 

ములో చెట్టుసీడలో విచరింపసా”ను. తమవీలు చూచుకొని చోరులు 

500 మంది బిడారు దోచుకొనుటకై ధనస్సులు, ముద్దరములు మొడ 
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లగువన్ర్రుములతో ఆ(్రచేశము. చుట్టుముట్టిరి ఉవానకుడు. తిరుగు 
చుండెను. చోరులు చూచి *ీఇతడకు విడారుు కాపలాకాయువాడు 

అయి యుండప లెను సిద పోయిన తరాంత దోచుకొంచదమూు అని 

'యోజంచి, ముట్టడించుట కవకాశము దొరకక పోవుటచే అచ్చటచ్చట 

నిలిచిరి ఆయుపానకుడు (పథమ ద్వితీయ తృతీయ యామములలో అశ్లే 

తిరుగుచుండెను, తెల్లవారినపిదప -వోరులు చేతులలోన్ ఆ3యుభములను 

జారవిడిచి పలాయనము చేసిరి ఉపానకుడు తనపని ముగించుకొని 

(శావస్తికి మరలివచ్చి శాన్తకు ప్రణామము చేసి “భే తనను 
రవీంచుకొనువాడు అనుఃలకు గూడ రతకుడు కాగలడా౯ి అసాను. 

“ఉపానకా, అగును, అత్భ్మరతకుడు అన్యరతుకుడగును. అన్యరతుకు 

డాత్శరతుక్నుడగును”, 

“భే తమను సెల విచ్చినది యదార్థము, చను ఒకానొక 

యా,తికులనంఘుము వెంట మార్గమున పోవుచు వృతము,[క్రింద తికు 

గుచు అత్మరత.ణేచ్చతో “కార వానును నంరక్షంచితినో, 

ఉపానక్కా పూరంకాలమున గూడ సీ విశ్తే చేసితివి నిన్నేకాక 
బుదిమంతులను గూడ రశ్నీంచితిపి” అని, ఉపానకుడు వాక్టించినవిదప 
పూర్వజన్మృక ధ చెప్పెను 

అతిత కధ 

పూర్వము వారాణసిలో (బ్రహ్మదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ 

బోధిసత్యుడు (బాహ్నాణ కుటుంబమున బుట్ట పెరిగి పెద్దవా డయి 

కామముల వలని నష్టములను గహించి [ష్మవజించి, హామవంతమున 

సివసించుచుం డెను. ఒకనారి ఉప్పు చింతపండుకొరకు బోయి యాతిడు 

నంచారము చేయుచుండగా ఒకానొక సారవాహుకు తగిలను, 

అతనితో గలసి (పయాణము చేయుచు అడవిలో డారు ఆగినపుడు 

దానికి నమీపమున చెట్టుక్రింద భ్యానము చేయుచు బోధినత్త్వుడు 
పణారు చేయుచుండెను, 

రాతి భోజనానంతరము 500 చోరులు బిడారుచుట్టు మూగి, 
దోచుకొన తలచి, ఆతాపసుని జూచి “ఆయన మనను జూ-చినచో 

విడారును లేపును” అనుకొనిరి, తాపసుడు రాకతియంతయు పచారు 
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చయుచునే యుండెను. వారి కవకాశము లభింపవతేదు. వారు లెచిన, 

కర్రలు రాలు అచ్చటనే పడ వేసి విడారులోని వారిని కేకవేసి “సార్థ 

వాహులారా, చెట్టు ముదట తాపసుడు పచారు చేయుచుండని పశ 

మున సరకులు దోచుకొని పోయెడివారమే. "లేపు తాపసునకు భూరి 

సత్కారము చేయుడు” అని పలికి వెడలీిపోయిరి. తెల్ల వారిన వ్ ముంటు' 

బిడారులోనివారు కరలు, రాలు చూచి భయపడి, బోధినత్వుని నన్ని 

ధికి బోయి నమస్క_రింఛి, “భదంకతా, తమరు చోరులను చూచితిరా?” 

అని యడిగిరి. “చాబులాారా, చూచినాను” ో“ఛదంతాా చోరులను. 

జాచినప్పుడు మోకు భయము కాని వణకుగాని పుట్టలేదా?” “బాబు 

లారా, చోరులను జూచిన ధనవంతులకు భయము కలుగును, నేను 

నిర్ధనుడను, ఏల భయపడవలెను. పావముమునగాని అరణ్యములో గాసి 

నోకుభయములేదు, వణకు లేదు” అని బోధినత్తుడు వారికి ధర్మ 
ముప చేశించుచు ఈగాధ పలికినాడు 

శంక వీడి యంటి జనపదమ్మున నైన, 
అడవియందు భయము నందనెతి 

మతి కలిగి కరుణ మానక బుజుమార్త 

"మెడప కల్లయెడల నడచుబాడ 

ఇటు బోధినతుండు భర్నము నిశేశింపగా వారు సంతుషచితు౩ 

ఆయనను పూజించిరి. ఆయన యానజ్జివము నాలుగు గుణములను 

వృద్ధి చేసికొని, తుదకు ([బహ్మలోకమున జన్మించెను, 

శాస ధర్మోప దేశము చేసి రెండు కధలు సలి పోల్సి జూతక సారాంశము “వెలువళి౮ 

చెను నాటి కారవానులు “నేటి బుద్దపలి పత్తు, తపస్వి కష. 
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77 మహాసుపిన జాతకము 

ఇా స్త జేతవనమున విహారము చేయచ్చు పోడళ మాహాస్వప్నములను. గూళ్ళ్చి 

వైప్పినది. 

వర్తమాన కథో 

ఒకప్పుడు కోనల మహారాజు నిద్రించుచుండ తెల్ల వారు జామున 
పదునారు మహాోసన I చూచెను, అందువలన బదరి భయపడి 

ఈకలలు కనుటవలన నే నేమి అనుభవింప వలసియున్న దో అనుకొని 

మరణఖీతిచే శయ్యపై పె గూరుచుండి రాతి గడపెను, తెల్ల వారినపిదప 

(బాహ్మాపురోహిణు డాయనకడకు వచ్చి “ముహోరాజూ, సుఖని[ద 

అవు అని అడిగిరి. 

“ఆచార్యులారా, నాకు సుఖ మెక్క_డిది? తుదియామమున పదు 

నారు కలలు కంటిని అప్పటినుండి భయము పట్టుకొొన్నది, 

లారా, వవుయిన నాకు బోేధింపుడు” అని మహారా జడిగను. స్వప్న 

విషయములు విని మోకు విశదీకరింయ మని వారు కోరగా ప 
తెలిపి, కలలు కనుటవలన నే నేమి అనుభవింపవలసి యుండును?” 

అని యడి7ను,. 

_ాహ్మాణులు చేతులు నులుముకొెనిరి? 

“మోరు చేతు లేల నులుముకొన్నారు?” 

“మహారాజ అవి దుస్స్వప్న ములు 

న ఏమి ఫల మనుభవింపవ అను?” 

“రాజ్య నాశము ్రాణనాశము భోగ్యనంపన్నాశ ము-వినిలో 
వదో యొకటి సంభవించును.” 

“అన్వప్నముల ఆకు నివారణం మున్న దా" "లేదా? 

న క సిరుపాయములు అయినను మేము వీనికి (పతికియ 

చేయిదుము; చేయ లేని-వో మాపిద్యలవలన (ప్రయోజన మేమి?” 
“ఎట్లు చేయుదురు? 

“వుపశరాజూ, నాలుగు పడారములతో తూ చేయుదుము”. 

“మంచిది. అయినచో ఆచార్యులారా, నా(పాణములు మాచేతు 

32 
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లలో నున్నవి, నా కుషదవము లేకుండ త్వరలోనే యత్ని పుడు,” 

తమకు విజేషధనము, ఖాద్యములు అభించునని (౬ "హ్మణులు 

(పనన్నచిత్తులై “మహారాజా చింతింపకుణు” అని ఓదార్చి, రాజ 

భవనమునుండి వెలువడిరి. నగరమువెలుపల మజ కుండము నిక్సింప 

"జేసి వారు అనేకపశగున్సలను యవూూాప_స్తంభ ములకు కట్టి వేయించి, పక్షు 

లను తెప్పించి, ఇది అది కావలెను అని మాటిమాటికిని రాకవోకలు 

చేయు చుండిరి మల్లిక డేవి ఆసంగతి తెలిసికొని రాజాకడకు బోయి 

శ మహో రాజ్య యాహ్మణు లెందులకు రాకపోకలు చేయుచున్నారు?” 

అని యడిగను, 

“పీ వేవ్యూ సుఖముగా నున్నామవు. మాచెవులవద్ద విషసనర్పము 

"ఆతారటలాడుచున్నది.”” 

“మజహోరాజూూ ఏ మిడి?” 

ను దుస్ప్వ్రపష్నములు చూచినాను, _్రాహ్నణులు మూడునస్థము 

లలో వదోయొకటి నంభవించు నని చెప్పిరి. నివారణార్థము యజ్ఞము 
చేయుచున్నా మని మాటిమాటికిని రాకపోకలు చేయుచున్నారు,” 

వుహారాజూ, దేవతలతోకూడ నమ_స్తలోకమున అగ్ర_ాహ్మణునే 

నప్న(ప్రతీకార మడిగినా రా?” 
“భే, అగయావ్నాణు జెవరు?ో 
“దేవతలతో నవా సమ_స్తలోకమున పురుపో త్తముకు, సర్వజ్ఞుడు, 

విశుద్దుడు, కైశ (వికార రహితుడు, అగు మహా(బాహ్నణుని మా 
రెరుగరా? మహారాజా పొండు ఆభగవానునికి స్యప్పర హన్య ము 

"తెలియును, ఆయన నడుగుడు.”” 

“దేప్కీ మంచిది” అని రాజు విపోరమునకు జని శా స్తకు (ప్రణా 
మము చేసి కూరుచుండెను. 

మధురవాక్కు_తో శాస్త “ఏమి మహారాజా నేడు 'తెల్లవారగనే 

వచ్చినా శేమిళి అ నెను, 

“ఛు నను నేటి తెల్లవారుజామున పదునారు గొప్పకలలు కసి 

భీతచిత్తుడ నై. (బాహ్నణుల నడుగగా, వారు ఇవి అశుభన్యప్నము 

అనియు, వీనికి (ప్రతీకారముగా నాలుగువస్తువులతో యజ్ఞము చేయుదు 
యనియు యజ్ఞ్ఞములకు _ సిద్ధ మయినారు, పశువులు (ప్రాణభీతితో 
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నున్నవి, తాము నర్వకేన్షులు; తమ కగోచర మగువిషయము భూత 
భవిష్యుద్య_ర్రమానకాలములలో లేదు. భగవన్, ఈన్యస్నములకు 
ఫలము నాకు తెలుపవుడు.” 

“ముహోరాజ్యూ నన్ను విడిచి, చేవతలతో గూడ నసమ_స్తలోకమున 

ఈనంప్నముల మర వ కాసి ఫలముశకాని చెప్పగలవాడు "లేడు, నేను 

ఏకు వవరింతును, కాని ముందుగా సీవు చూచినవి చూచిన క్షు 
వర్తి ర్లింవుము” 

“రాజు పదువారున్యప్నములను వర్ణించెను, బోధినత్యుడు వానిఫలిత 

ములు చెప్పి “మహారాజా, నీవే పూర్వము న 

క. మాదిరి” అని రాజు వేడినవీదప పూర్వజన్మకధ 

చెప్పును 

అతిత కద 

పూరంము వారాణసిలో (బహ్మాదత్తుడు త చేయుచుండ 

ఖో ధినత్యుడు ఉదిచ్య_బాహ్మణ కుటుంబకున బుట్టి వరిగి పెద్దవా 

డయ, (షవ్రజించి అభిజ్ఞను నమాపత్తులను పొంది కంక 

ధ్యాన కళిలో నుంచెను ఆనమయమున వారాణసిలో ఆన్మాదత్పొడు 
ఇ'దెవిధముగా కలలు కాంచి (బావ్నాణులను ప్రశ్నించెను. ఇప్పటి 

వలెనే (బాహ్మణులు యజ్ఞ మారంభించిరి. అందు పురోకి హితొని 
శివ్వుండు విదాావంతుడు గురున నుతో “ఆచార్యా, మారు నాకు మూడు 

వేదము mas చేసినారు. ఒకదానిని సంహారించుటవలన క్రంకొక 

దానికి నం ప్పి కానేరదని అందులోలేదా”” అనెను *నాయనలారా, ఈ 

యిపాంపిముచే మనకు బహుధనము లభించుచున్నది. చూడగా నీను 

“రాజభవనమును రథ్నీంప నెంచుచున్నావు” అని ఆచార్యుడు పలిశెను. 

కావున ఆచార్యా, మోచి_త్తము వచ్చినపని చేయుడు. నేను మోకడ 
నేమి చేయుదును!” అని మాణవకుడు ఆలోచనాపగుడై రాణ కోద్వాన 
మునకు బోయెను, 

బోధినత్వ్యు డంతయును (గ్రహించి “నేడు నేను మానవపధమునకు 
జన్న-చో మహాోజనమునకు బంధవోతు మగును” అని ఆకాశ మార్హ 

మున ఉద్యానములో నవతరించి మంగళవిలాతలమున సువర్ల(పతిమ 
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వలె నుపవేశించెను, మాణవకుడు ఆయనను నమోపించి నమన్క_రించ్చి, 
(ప్రక్కన గూరుచుండి ప్రీతితో మాటాడెను. బోధినత్తుడు వానితో 
మధుర నంభావణచేస్కి “మాణవశక్క్యా రాజు ధర్శపరిపాలన చేయు 
చున్నాడా?” అనెను. 

నాడా ధార్శికుడే. కాని (బాహ్మణు లాయన నొక పక్షము 
నకు జేర్చినారు. రాజు పదునారు స్వపస్నములుగాంచి (బాహ్నణులకు 
ఉలికపినాడు. నవారు య మూరంభించినారు. ఇభ కం మోచు రాజు 

కీస్వపష్నముల నిజనంభఛావము చెలిపి మవోజనమునకు భయవిమోచనము 
చేయదగును” అని విన్న వించను “కను "రాజు నెరుగను, నన్ను రా 

జెకుగడు. అయినను, ఆయున యిచ్చటికి వచ్చి వో న్నడిగిన పశ్నుమున 

చెప్పుదును” “భ స్తే నేను రాజును తీసికొనివత్తును, మోరు నారా 

కకై ముహూ_ర్హమాతము వేచియుండుడు” అని ఆయన నమ్మృతిపాంది 

మాణవకుడు రాజు సన్నిధికి బోయి “మహారాజా ఆకాశగామి యగు 

-తాపసుడు ఉద్య్వానమున అవతరించినాడు. మోానగప్న్ప ములను విశదీక 

వంతు నన్నాడు, దేవరవారు (పశ్నింతురా?” అ నెను, 

రాజు నపరివారముగా తోడనే తోటలోనికి బోయి తాపసునకు 
నమన్క_రించ్చి వార స్వైమున గూరుచుండి, “ఛ్ నె చను కాంచిన స్వప్న 

ముల సనిప్పృత్తిని తెలుప్రదురా?” అనెను. “ఆ మహారాజా మోస 

ప్నము 'లెవ్వియో తొలుత 'తెలువుదురా*” “చిత్తము భదంత్కా” 

అని రాజు ఇట్లు చెప్పెను 

ఎడ్ల గోవులు, లేగలు, వృతుములును, 

అశ్వమును, కంచమున్ము కుంభ మాడునక్యా, 

సరస్సు వండనిబియ్యము, చందనంబ్బు 
మునిగిపోయెడి సార కాయ బ్యుర నీట్రా 

తేలుచున్న వి శిల లవి తెప్పలవలె, 

కాలసర్పమ్ము లను (మింగు కప్పలగమి 

అనుసలించిడి కాకుల నంచపిండు 

వెరచు మేకల గాంచిన నృకచయంబు. 

అని; (ప్రసేనది ప్రభువు వర్ణించినట్టు తన స్వప్నములను వర్ణించెను. 
“చాలును, ప్నివలన మిరు భయపడనక్క_రలేదుూ”ొ. అని బోధి 
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సత్వుడు రాజుకు ధ్రైర్యము వురికొల్చి, మహాజనమునకు బంధభవిము క్రి 
చేసి, అకనమున నిలిచి, రాజు కుప టేశమిచ్చి, పంచకీలములను ప్రతి 
వ్వంచి, “సెకు మొదలు మహారాజా, పశుభూతడి యజ్ఞములలో (బాహా 

ణులతో నీవు కలియవలదు”” అని ధర్మముచూప్కి గగన మారక్షముననే 
నిజసనివానమునకు బోయెను, 

ఉపదేశమును నిశ్చలముగా ననునరిం చుచు రాజు డానాడి పుణ్య 

“కార్యములు చేస్తి యథా కమ్ముం గతో 

వస _న్హ ధర్మ్నోపదేశముచేసి, కధలు 'సలిపోల్చి జాతకసారాంశము క. 

య. రాజు ఇప్పుటి ఆనందుడు; మాణవకుడు ఇప్పటి సాళి ప్రతుడు; తహ ఇ నేనేం 

18 ఇల్లీస జాతకము 

ఇా_స్త జేతవనమున విహారము చేయుచు మచ్చలియ కోసియ (ప్టినిగూర్చి చెప్పినది. 

చరమూన కథ 

రాజగృుహూ నగరనమిపమున నఖ్కర నామక [గావమముకలదు,. 

అందు మచ్చరియ కోసియ నామక (ేస్టి, ఎనుబదికోట్ల సంపద కల 
వాడు సివశించుచుండను, అతిడు అన్యులకు గడ్డి పరక కొను న 

నిలుచు జైల బిందువు కూడ ఇంయ్యక నమ_న్తము తానే అనుభవించు 

చుండును, ఆతని ధనము తన భార్యాపుతుల కొరకి గాని (శమణ 

(బాహ్నణులకు వినియోగించువాడు కాడు: "రాక్షున-లఅధిప్టిత మైన 

పుష్కరిణి వలె అతని సంపద వ్యర్థముగా నుండెను, 

ఒకనాడు బుద్దుడు [పాతః కకాలమున చే కరుణానమూాప తితో లేచి 

నకలలోక ఛాతువులయందు ఆనాడు అవబోధము పొందగలిగిన ఆసు 

లను చూచుచు 45 యూజనముల దూరమున నున్న గోపికి, అతని 
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భార్యకు శ్రోతాప_త్తిఫలము సమకూర్చు అవకాశము కనుగానెను.. 
ఒకనాడు ముందుగా (షి రాజును కొలుచుటకై. రాజభవనమునకు 

పోయెను. రాజును కొలిచి తిరిగి వచ్చునపుడు అకలిచాధ పడుచున్న 
ఒకానొక నాగరకకు ఉలవలతో నిండిన పూరీలు తినుచుండగా మాచి 
దాసిమోద ఆన _క్టికలిగి ఇంటికివోయి “నను సూరీలు తిందునని 

ముందుగా చ్వ్చెనవో చాలమంది నావెంట తినుటకు ఎగొబడుదురు, 

ఈవిధముగ చాల బియ్యము నెయ్యి. బెల్లము మొదలగునవి వ్యయ 
మగును. కావున ఎవరితోడను చెప్పనూ అనుకొనెను, 

అతడు తనలోనే చాహామును నహించుచు కొంతసేపు గడచిన 

వీవుట పాలివోయినాడు, పాట్ల లోపలికి డించుకు పోయినది. డాహా 

మాపుకొనలేక అతడు ఇంటిలోగూరి మంచముమోద ముసుగు పెట్టు: 

కుని పండ్వుకొ నెను. ఇంత జరిగినను ధనహాని అగు నను భయముచే 

ఎవరితో నేమియు చెప్పలేదు. 
అతసి భార్య నమిోపించి ఏపు నిమురుచు, “స్వామి, ఏమిజబ్బు?” 

అ నెను, 

“నాకు జబ్బేవియు లేదు”. 

“రాజుగారికి కోపము వచ్చిన దా 

“రాజు నాపై కోవింప చేదు” 

అయినచో విగాకిల్ల జెల్లలు గాని నౌకర్లుగాని అపరాధము చేసి 

“ఏదో పదార్లముమోద మోకు తృహ్హ కలిగినదా?ి 

ఆమె ఇ ట్లడిగిన పిమ్మట గూడ ధనహోని అగునను భయముచే 

నతడు నిశ్శబ్దముగా పండుకొని యుండెను అపుడు భార్య “స్వామి, 

విరాకు చేనిమోద ఆన కి?” అన్నది. 

“ూరితు తిన వ ఆ సనో తక, 
“అయినచో ఏల చెప్పలేదు? మో దరిదులా? ఇప్పుడే సక 

నిగమ వాసులకు సరిపోవు నన్ని పూరీలు చేసి ఇచ్చెదను 
“అన్ని ఎందులకు?” 

“మంచిది అట్లయినచో ఒక గల్లీలో వారికి సరిపోను నన్ని 
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చేయిం చెదను”, 

“నీవ చాల ధనము కలదానవని “తెలియును”. 
“మంచిది. ఇంటిలోనున్న వారి కండర కును నరివోవునన్ని చేయిం 

తును, 
“నీవు బాల ఉదారురాలవని నాకు తెలియును” 
“మంచిది, మిాభిర్యకు, బిడ్డలకు సరివోవునన్ని చేయిండును,”” 

“అన్ని ఎందులకు?” 

“మంచిది మన ఇరువురకు సరిపోవునన్ని చేయింతును”, 
“ఏమి చేయుదువు” 
“అయినచో మోకుమా(త్రము నరిపోవునన్ని చేయింతును”. 
“ఇచ్చట వంట చేయించినచో జనులకు ఆస్ పుట్టును. సన్ను 

వీయ్యము మాని ,నూకలు, (పొయ్యి, కటాహాము, కొంచెము చాలు, 

నెయ్యి, బెల్ల ము, తీసికొని, ఏడవయంత స్తుమిోదికి వోయి వంచడుము, 

అక్కడ నేను ఒంటిగా, గూరుచుండి భుజింతును,” 

మంచి దని యామె తీసికొని పోడగినవి తీసికొనిపోయి మేడెమోది 
కెక్కి. దాసీజనముచే (శేస్టిని చిలువనంపెను. మొడటిడాంరముకడకు 
బోయి, వీదప మూసి వడుదనాంజూలు ఈవిధముగా మూయుచు తుద 

కాతడు సె మేడమిోాద కూరుచుండెను, ఆయన భార్యకూడ (బాయ్యిలో 

నిప్పు చేసి డానిమోద బాణలి చెట్టి, పూరీలు వండ నారంభించెను, 

బుద్దుడు (పాతఃకాలమే వముహామొగ్గల్లాన స్టపిరుని బిలిచి “*మాద్ద 

ల్వాయన్యా  రాజగృహమునకు నమాపము.లో నక్ట్రర నిగముమున 
మచ్చరియ కోసియ (కేన్థి పూరీలు తినవలి ననుకోరికతో ఎవ్వరైన 
చూతు రేమో అనుభీతిచే _పాసాదమున వడవయంత స్తుమోద పూరీలు 
వండించుచున్నాడు. సీ వక్క_డికి బోయి ఆ శేష్టీని నిగహీంచి భార 

భ_ర్హలను ఖాద్వవస్తువులను జేతవనమునకు నీశ కి చే కొనిరము. నేడు 
నేను 500 భిమువులతోగూడ విహారముననే యుందును; పూరీలతో 
భోజనము చేయుదును” అని చెప్పెను, 

స్థవిరుడు “భే మంచిది” అని స్థవిరుడు. ఇా_స్హయానతి ప్రకారము 
బుద్దిబలమున ఆనిగమము చేరి సౌధపై భాగమున మణిమూర్శివలె 
నిలిచెను, 
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నవమని జూడగానే (గేప్టీగుండెలు దడదడలాడెను, ఇటువండి వాదా 

భయము వల్లనే నేను ఇక్కడికి వచ్చితిని. ఈయన వచ్చి ద్యారము 
కడ నున్నాడు అనుకొని చేతితొ పట్టుకోదగినది వడియు తీసికొన 
జూలక్క నిప్పులపై ఉప్పూ చల్లినట్లు మండిపడి “*శవుణా, ఆకాశమున 

నిలిచి యుండుటచే నీకేమి లభించును? పాద చిహ్నములు పడని ఆకన 
మున ఇటునుల తికిగినను వమియును లఖింపదు.” అనెను. సవిరుడు 

అచ్చటనే ద్రనము పభారు య. ్ 

“పణారు చేయుటవలన నవమి లభించును? ఆకనమున మరము వేసి 

కొని కూరా న్నను ఏమియు లభింపదు ” అని చవి పలికెను, స్థవిరుడు 

మరము వేసికొని అచటనే కహూక్పుంచెను 

““కూరుయండుటవలన ఏమి లభించును? వచ్చి. గువ్ముముమోద 

నిలుచున్న ను ఏమియు దొరకదు.” అన్నాడు (షీ. స్థవిరుడు వచ్చి 
గుమ్మము మాద నిలిచాను, 

“సిలుచుంకుటనలన ఏమి లభించును? పాగ లేప్రటవలన ఏమియు 

లభింపదు.”” అన్నాడు. (గప్పి. 

స్థనిరుడు భూమము లేపెను. సౌధమంతయు పొగతో నిండి 
పోయేను. (ేష్టి క స కన్నులు సూదులు పాడిచినట ప్లై య్యిను, గృహము తగుల 

బడిపోవు వ. "భయముచే “త/సల పెట్టినను ఏమియు లబవింపదు””. అని 

“ఈ[శమమిడు వెంట బడినాడు వట్టిచేతులతో వోవడు కావున ఈయ 

నకు ఒక్క అపూపము ఇప్పింతును” అనుకొని భార్యతో భా. 

చిన్న పసూరినండి [శముణున కిచ్చి వంపీవేయుము” అన్నాడు, 

ఆము బాణలిలో కొద్దిగా పిండి వేసెను. తోడనే అది ఇట్ట 'అపూ 
పమై బాణలి సిండివోయెను, Es చూచి “నీవు చాల వీండి వెసి 

యుందువు.” అని పళ్ళెములో ఒక్క_కొన నుండి కొొద్దిపిండి తీసికొని 
బాణలిలో వేసెను. అది సుద్ద అపూపమై బాణలి బఠడి బో యను; 

ఈ|పకారముగ ఆయన ఏది వండినను అది నెనుకటి వతెచె బాల పెద్ద 

దగుచుం డెను, 

ఆతు విచారపడి “భదే, ఈయన కొక అపూపమిమ్మూ. 
అనను. ఆమె తట్టలో ఒక్క. అపూపమును స అన్ని 
యిను ఒక్క_నారిగా చతేచినవి ఆమె (శేవృతో “స్యామి, ఇప 
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అన్నియు అంటుకొనిపోయినవి. వీనిని వేరు చేయలేకున్నాను” అనను. 
నేను చేయుదునని (్రోవి యత్నించి కృతకృత్యుడు కాలేదు. ఇరువురు- 
రెండుపక్క_ల పట్టుకుని లాగినను అపూపములు విడివడ లేదు. ఈపకార 
ముగా (శమపడుటచే అలిసి శరీరమునుండి చెమట కారజొచ్చెను. 
అతనికి దాహము హాచెను. 

“ఛదురాలా, నాకు సూరీ అక్కరలేదు. ఆయనకు బుట్టతోకూడ 

నిచ్చివేయుముూ అనెను ఆమె తట్ట తీసుకొని స్థవిరునికడకు పోయెను. 
స్థవిరుడు ఉభయులకును ధర్మోపచేశము చేసి |క్రైరత్న గుణములను తలి 
పెను. యజ్ఞదానాది ఫలములను స్పృష్టీకరించెను విని (ప్రనన్నచిత్తుడై. 
ైప్టీ “భే దయచేసి ఈమంచమువై కూరుచుండి పూరీలు 
భుజింవుడు” అనెను, 
“క పూరీలు భుజింతును. 500మంది ఇికువులతో సూష్టుక్ 

సంబుడ్డుడు ఉపవిష్ష్ణుడె యున్నాడు. సీకు ఇష్ట్రమెనచవో భా-ర్యాసహితు 
డవె అపూపములు ధగ మొవలగునవి పట్టించుకొని రమ్ము. 

మనము బుద్దుని సన్నిధికి వోవ్రదము”” అని స్థవిరుడు చెప్పెను. 

“భే ఈనమయమున శాస్త ఎచట నున్నాడు” ““శేష్టీ 
ఇక్క_డకు యోజనముల దూరమున జేతవనములో నున్నాడు.” 
“ఛే భోజననమయము అతిక్రమింపక మనము ఇంతదూరము' 

నెట్లువోగలము? 

“తప్పి. సీకు ఇ్రష్థమున్న పిదప చేను బుదిబలముచే తీసుకొని పోవు 

దును, నీ పాసాదము "మొదటి మెబ్టునుండియె జేతవనద్యారమున దిగ 

గలవు. మేడనె నుండి క్రిందికి దిగునంతలో జేతవనమునకు గొనివోవ 
గలను.” 

“భ_న్తే మంచిది” అని (ేస్టి అంగీకరించెను. స్థవిరుడు అధిస్టా 
నము (ధృథినిశ్చయము) చేసెను. గైైస్టుని భార్యను తణములో జేత 
వనమునకు చేర్చాను. వా రిరువురును బుద్దుని కడకు బోయి భోజనము 

నకు వేళ అయిన దని విన్నవించిరి ఇియునంఘ నహితుడై బుద్దుడు 

దానశాలలో (ప్రవేశించి శేస్టాననమువై కూరుచుండెను. (శేప్టి బుద్ధ 

(ప్రముఖ భికునంఘమునకు ద&్నీణ జలమిచ్చెను. భార్య తథాగతుసి 

పాత్రతో అపూపము లుంచెను. ఆయన తనకు కావలసినవి మాత్రము 
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తీసికొచను, 500 భికువులుకాడ ఎవరికి -కావలసినంతవుటుకు వారు 
తీసికొని డేవీ పాల్కు నెయ్యి, న కర కరక సెక్సును, 

500మంది భిక్నూవ' వులతో కూడ బుద్దుని భకడజము సమా ప్ప 

మయ్యిను. (శేష్టి భార్యతోకూాడ వలసినంతవరకు భుజించెను, అప్పటి 
కిని పూరీలు మిగిలియురడుట మాచి EE డేప్టీ “భశ 
ఇవి ఇంకను మిగిలి యున్నవి.” అని తెలిపెను. “అయినచో వానిని 

జేతవనద్యారముకడ కొట్టులో పడ వేయుము,”” 

ఆతడు దార నమాపవుందలి గోతిలో వానిని బడ్నవె చెను, నేటి 

కిని ఆప దేశమును కపల్ల బ్లపువ్య - పబ్భారమని అందురు. మహో ధోనీ 

ఛభార్యతోోగూడ భగవానుని నన్నిధికె జని (పక్కన నిలుచుం డను. 

భగవాకా దానానుమోదనము చేసెను. ఇరున్సరును శోతాప త్తి ఫల 
మున ప్రతిష్టితుల బుద్దునకు (పణామముచేసి దార కోవ విమాన 

"మెక్కి. తమ (పాసాదము వారికి 

ఆ నమయమునుండి ఆతడు 80 కోట్లు ధనము బుద శాననమున కే 

(ప్పి. వ్యయము చేయసాగాను, ఉకనాడు సవుంక్ సంబుద్దుడు [శావ 

_స్పిలో భియోటనము చేసి, జేతవనమునకు వచ్చి, భిషువులకు సుగతోప 

-చేశముచేసి, గంధ కుటిలో (పవేళించి ఛ్యానావ_స్తితు డై, సనాయనతి 

కాలము ధర్మ నభలోనికి బోయెను. అప్పుడు నమావ్ష్షులై న భిక్షు 

వులు మొగ్గల్లాన స్టవిమని (పశంసించుచు “ఆయువ్శంతులారా, మహో 
-మొగ్గల్లాన " సవిఠరుని (ప్రతాపము చూడుడు. ఆయన వముచ్చరియ 

(శేస్షిన ఏ త్వరితముగా లోబరు చుకొని అపూపములు పట్లంచుకొెని జత 

వనమునకు వచ్చి బుద్దుని దర్శనము వేయించి (శోతావ త్రీ ఫల 

మున ప్రతిష్టితుని చేసెను. “ఒహో! వమి స్థవిరుని మహాప్రతాపము” 
అనుచుండిరి. ఇంతలో బుద్దుడువచ్చి “భికువులారా ఈ నమయమున 
ఏమి సంభావుంచుచున్నారు* అనెను, ఈ వపషయము అసివారు 

చెప్పినపిమ్మట, బుద్దుడు “భియువులారా, ఆ స్థవిరుడు (శవులేకుండ, 
పుష్పముల నుండి [భమరములు రేణువులు (గహించునట్లు సుగ 

యముగా అచటికెపోయి బుద్ధ గుణముల పరిచయము చేయుదునని అని 
సవిరుని [ప్రశంనచేయు-చు భర్నపదములోని గాధ పలికెను. 

స్థవిరుని ఇంకను (ప్రశసించుచు *బిమునులా రా కేవలము ఇప్పుడే 
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కాదు పూర్వముకూడ మొగ్గల్లాన స్టవిరుడు (శేప్టిని లోబరుచుకొని 
కర 3 పలజ్ఞానము క్ర లిగించెను. 29. అసి పూర్వజన్నకథ బుద్ధుడు చెప్పెను. 

అతీత కద 

పూర్వము వారాణసిలో (బవాదత్తుడు రాజము చేయుచుండ 
అచట ఇల్లినకు డను (తేని యుండెను. అతనికి 80 కోట్ల సంపద 
కలదు. ప్రరుమున కుండనగు లోపములన్నియు వావికి గలవు అతడు 

పొట్టివాడు, గూనివాడు, మెల్ల కన్ను వాడు, (శ్ర ద్ద లేనివాడు, అ(పన 
న్నుడు, hu లోభి ఇతరులకు పెట్టడు "తా ననుభ 
ఏంపడు. యతు పరిగృహీతమగు వుమ్మరణివలె ఎ వావిగృవా ముంజెను. 
కాని పూరుం లేశుతేరములు చానకీలురు. అతడు _కెవ్దీ. పదవి పొంది 

నంత నే వంశ సంప్రదాయము భిన్న ముచేసి, చడానశాలను తగుల బెట్ట, 

యా చకులను కొట్టి తరిమివేయుచు, ధనము కూడ 'బెట్టుచుం డెను. 

ఒకనా డతడు రాజదర్శనము చేసి, నిజగృహమునకు మరలి షు 
చుండగా మా.ర్రాయానము చెందిన పల్లెటరగారివాడు బల్ల అమిోాద 

కూూరుచుండి, సక మునుండి అంబలిసుర ముంతనిండ "పోసికొని 

తాగుచు కుళ్ళు చేప నంజుకొనుచుండచెను. చూడగా (శేప్టికి సుర 

(తాగకోరిక వును. “నేను నుర (కాగుదుచేని అన్నులుకూడ సుర 
(కాగగోరుదురు. దానివలన ధనకుయ మూసను” అని చింతించి 
యతడు డదావా మోర్పుకొనుచు నిటు నటు తిరుగుచుండెను. కొంత 

కాలమున కతడు (పాతేదూదివలె పచ్చబటజెను. శువ్క_శరీరముమోద 
నాడులు కానవచ్చు చుండెను, ఒకనా డతడు గదిలో మంచమునకు 

కరచుకొని పోయెను భార్య దగ్గరకుబోయి వీవు నిమిరి, స్వామి, 
ఆరోగ్యము చెడినడా? అని అడిగాను. 

అంతయు [గహించి ఆమె “మోకు సరిపోను నుర కాచి యిచ్చె 

దను” అనెను, *వునయింట సుర కాచిన చో అనేకులు కని పె్టెకొసి: 

యుందురు. సుర కొొరకుపంపి యిచ్చట (కాగుట వట్టిది” అని యతడు 

మావకము నిచ్చి, దుకాణమునుండి ముంతెడు సుర తెవూ-ని చడానుని 

బంపెను. అది వచ్చిన పిమ్మట పట్టనము వెలుపల నదీతీరమున ఒక 
పొదలో పెట్టించి, దాసుని సాంతదూరములో కాచుకొని యుండుమని 
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చెప్పి తాను (తాగజాచ్చెను. 

బ్రితనితండి దానాది పుణ కార్యములు చేయుటచే చేవలోకమున 

శ|కుజై పుట్టి, అఆతణములో తననంపద యొట్టున్నదో, కుమారు డెట్టు 

(పవర్తి ంచుచుండెనో చూడదల చెను. ఫ్రతుడు వంశమ ర్యాద విడ 

నాడి, ధర్నశాల తగుల బెట్టించి, యాచకులను మెడబట్టి నెట్టుచుు ఇత 

రుల కీయవలసివచ్చునని అన్ని యును దాచుచు, ప్రకృతేమున ఒంటిగా 

(తాగుటకై. పొదలో కళూర్చుండుట చూచెను. చూచినదాసికి విచా 

రమువెంది ఆతడు *నాకువూరునికడకు బోయి, బోధచేసి, కర్నఫల 

మునుగూర్చి జెప్పి, వానిచే డానాది ధర కార్యములు చేయించి, “దేవ 

లోకమున పుట్టుట కర్టుని జేసెదను” అనుకొని మానవలోకమునకు 
వచ్చి, కుంటి వాడు గూసివాడు, మెల్ల కంటి వాడునయి, రాజగృ్ళహా 

నగరమున శకేగను అంతట రాజదాంరమునకు బోయి తనశాక 

రాజాన కెరింగించి అనుమతిపాంది, లోసనికిజస్కి రాజుకు నవుస్క_రించి 

నిలిచెను, 

“వమి మహా(కేవ్వి, అకాలమున వచ్చినాను” 
య జీవా. వమూయింట 80 కోట్ల ధనమున్నది. దానిని 

దేవరచారు సీంకరించి భాంజాగారమున -జేర్చింపుడు. క్ష 

“వలదు, మహా శ్రేష్టి, సీథనముకంజు ఎక్కు_వధనము మాయింట 

నున్నది. ౨” కత్రముకు అక్కరలేని యమున దానధర్మములు ని 

మహో కేవ, అటులే చేయుము” “చిత్తము దేవా అని యతడు 
రాజుకు నమస్క_రించి, కుమాకరునియింటిక బోయెను, పరివారజను 

లతని చుట్టును చేరిరి. అతడు ఇల్పినకుడు కాడని ఒకడును తలపలేదు, 
అతడు ద్యారముకడ నిలిచి, సాయాకృతి కలవా జెవడై నను వచ్చి 

నేను గృహయజమానుడను అని లోనికిరా యత్నించిన -చో మెడబట్టి 

నెట్టి వయుడు అని ఆనతిచ్చెను. ఆవల మేడమిోదికి జని మహోర్హ్హ్మమగు 

శీరముకై గూరుచుండి, గ్రావ్విభార్యను బిలిపించి ఛే, దానము 
త కా అనెను. 

ఈమాటలకు ఆమెయు బిడ్డలు, దాసులు కర్నకారులు తివులో 

శనశటివరకును చానము అన్న మాట లేదు. నేడు సురాపానమువేస్పి 

మైమరచి యితడు దానళీలు డయినట్లు తోచుచున్నది” అనుకొనిరి, 
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గ్రేవ్వభార్య తమ చి_త్తము వచ్చినట్లు చేయు డనెను. “అట్లయిన, 
రజత, సువర్ల, మణి, ముకాదులు వలసినవారు ఇలీ ర నవి యింటికి 

బాండు అని ఢి వారకునిచే చాటింవుణు” అని యాయన చెప్పెను 

అశ్రే చాటింపు జరిగను. త్వరలోనే బుబ్బలుు సంచులు పట్టుకొని 
అనేకులు గుమిగూడిరి. 

శకుడు స_ప్పరత్న పుర గర్భమును తెరపించి, “విరా కచ్చుచున్నాను. 

వలసినవి కొనిపొండు” అని పలుకగా మపహోాజనము ధనమును వెలువ 

రించి, కుప్పలువోస్కి వారు తెచ్చిన బుట్టలలో సంచులలో నింపుకొొని 

-వడలివోయిరి. అందులో ఒక ామిాయకు ఇల్లీ సకుని బండికి ఎద్దులు 

కుట్టి, వివధవస్తువులను అందుంచుకొసి, నగరము "వెలువడి, మార్షమున 

ఇల్లీ నకుడు సురాపానము చేయుచున్న పొదదగ్గరగా పోవుచు “ఇల్లీ స 
ేవ్వి శతాయువగుగ్గాక! యావజ్జవము కష్టపడకుండ ఆయన వలననే 
సుఖముగా జీవింపగ లను. అనుకొనుచుం* జను. “ఈఒండి మెవరిది?”” 

ఉద? “ఈయెద్దు అవరివి?” “సీవే”” “ఇందలి నంపద యెవరిది?” 

క? “ఇదియిచ్చినవా "వరుల “తల్లి కాదు, తంగడికాదు, నీవే 

సామి!” 

ఆమాటలు విని (కివి భీతచిత్తుడై, “వీడు నా చే రుచ్చరించు 

చున్నాడు. రాజు నాభనము జనులకు డదానమిసానారోమిి?” అను 

కొని బౌదలోనుండి యూవలకు దుముకి, బండిని ఎద్దులను గురుతుపట్టి, 

ఎడ్ల (_తాడుపట్టుకొని, “ఎవరురా నీవు? ఈబండి నొది, ఎద్దులునావి” 

అనెను. వాడు బండిపై నుండి క్రిందికి దుమికి, “థూ ర్రశేటక్యా, ఇల్లీన 

గి తన నంపద తంతు నగరవాసుల టే. స్ కేమి వచ్చి 

నది అని కోపముతో పప్రుడవై చరచి, బండి తోలుకొని పోయెను, 
ఇల్లీనకుడు లేది వణకుచు దుమ్ము దులుపుకొని సేగముగాబోయి బండిని 
పట్టుకొనెను, గామోణుడు దిగి ఇల్లీ సుని జుట్టుపట్టుకొని వంచిన్నెత్తిిపపె 
మోది, మెడపటి, వచ్చిన త్రోవ ౫ కెదురుగా “లేసి వడలిపోయిను. 

అంత వొత్తు వీడిపోయి బ్రల్లినకుడు వేగముగా నింటికిజేరి తన ధన 
మును జనులు ౦ కొనిపోవుచుండుట చూచి ఇక్కడ నొకసిసి అక్కడ 

నొకనిని కొట్టుచు “అమ్మా, ఇదియేమి?ః రాజు నాధనమును నాశము 

చముచున్నాడు” అనుచుండ, అతడు పట్టుకొన్న _ప్రతిపురుముడును 
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అతనిని నేలమోదికి ద్రోయుచుండెను. ఆతడు డెబ్బలుతిని బాధపడుచు 
నిజగృహములోనికి బోవనుండగా, ఊ్యారపాలకు లావి “*ఓరీధూరా, 
ఎక్కడికి బోవుచున్నా వి” అని వదునుక రలతో కొట్టి, మెడపట్టి 

-విలుపలికి చెట్టిరి. రాజుతప్ప నాకు వేరుశరణము లేదు అనుకొని ఇల్లీ 
నకుడు రాజనన్ని ధి కరిగి “దేవా, నాయిల్లు కొల్ల బ్ర గొట్టినావ!” 
అనెను. య. నేను కొల్ప గొట్టింప లేదు. సే వచ్చి నాధనము వీంక్ర 

రింపుడు, వీకరింపని పక్షమున య చేయుదును అంటివి. నగర 

మున చాటి-చి నీవే ధర్నము చేసితివి కాదా?” ఆది రా జనిను, 

“దేవ్యా మోనస్నిధికి వచ్చినది నేనుకాను. నేను లోభినని తమకు 

తెలియును, గడ్డపర రక కంటుకొన్న నూనెబొట్టుకూడ అన్నుల కీయ 
నని తము కెరుగుదుదు. సాకు అకు. చేపినవానిని పిలిపించి 

పరీక్ష. చేయింపుడు ేవా” అని విన్నపించెను. 

రాజు న్నార్త పంపగా శక్రుడు వచ్చెను. ఇరువురు ఇల్లీనకులును: 
సమానముగానే యుండిరి, రాజు కాని, అచ్చటివారుకాని భేధము 

గుర్తింపలేదు. లోభియగు ఇల్రినకుడు “దేవా” నేనే శేష్టిని. ఇత 
డెవడు?” అనెను, 

“నిజముగా టేస్టీ యెవరో తు. ఏరిలో భేదము నిరూ 
వించగల చా రున్నా రా?” అని రాజ నెను. “నాభార్య అని ఇల్లిన 

డనెను. వార్త పంపగా ఆమెవచ్చి, నీ భర్త యెవరు అన్నప్పుడు. 
ఈయన అని శకుని ప్రక్కకు బోయి నిలిచెను. అంతట ఇల్తీసుని 

బిడ్డలను పకిణారకులను బిలివించి రా జడుగగా వా రెల్లరు శ క్రుని 

పక్కనే నిలిచి. అప్పుడు ఇల్రీసునకు ఒకతలపు కలిగను, “నాశిరస్సున 
చెండుకలమాటున పులిపిరి కాయ ఉన్నట్లు జ్జ చీకి వచ్చినది, దానిని 

మంగలిమ్యూత మే ఎరుగును, కానన వానిని బిలిపించిరి. ఆకాలమున 

బోధిసత్యుడు ఇల్లీ య మంగలి “ేష్టిని గురుతు పట్టగలవా?ి అని 
రాజు హా జు “రిం శ్చును చూచి గురుతింపగలను దేనా” 

అని మంగలి sisted “అటులై నచో ఇరువురి శిరస్సులు పరికీంపుడు” 
అని రాజనెను, అంత శకుని శిరస్సున కాయ ములినాను” బోధి 

నత్తుంశు పరికీలించి “మహారాజా, ఇరువురి తలలమోద వీటక మున్నది. 

శేష యెవరో గుదతింపజూల కున్నాను” అని యూ గాధ పలికెను 
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కుంటి బా రిద్ద్క లిద్దరు నాని వారు 

ఇరువుర శిరస్సులను పులిపిరులు కలవ. 

ఇల్లీసుని విళిలోన గుశ్తించు కెట్లు ని 

బోధిసత్తుని మాటలు విని _శేవ్పి వణకుచు ధననాశిము నహింప 
లేక అచ్చటనె పడిపోయెను. అంతట శక్రుడు “మహారాజా నేను 
ఇ ల్రీసకుడను కాను. శక్రుడనూ” అనెను, 

నిజశ క్రివలన శ|క్రు శాకనమునకు లేచి యీమాటలు చెప్పెను, 
అచ్చటివారు ఇ ల్రీనకుని ముఖము తుడిచి నీరు చల్లికి, అతెడు లేచి 
"దేవరాజుకు శకునకు (ప్రణమిల్లి నిలిచెను. అప్పూడు శ్నకు డిట్ల నెను. 

“ధనము నాది కాని నీడికాదు. చేను సీతండిని, నా జవితెములో 

బీదలకు దానధర్శములు చేసి పుణ్యకార్యము లొనర్స కక్రపడవి 
ఫొందినాను. నీవు నామార్ల మనునరింపక లోభి వయినావు. చానశాల 

తగుల బెట్టించినావు. "పేదలను మెడబట్టి నెట్టించినావు. ధనము 

మిక్కి-లి కూడ బెట్టినావు. సీ వనుభవింపళేదు, వేరొకరి ననుభవింప 
సీయలేదు, నీ ధన సంచయము పిశాచ గృహీతమైన పృమ్క_రిణివతె 
నున్నది, అయినను ధర్శశాలను మరల కట్టించి బీడలకు చానధర్శ 

ములు చేసినచో పుణ కార్యముగా పరిగణింపబడును. అట్లు చేయ 

వేని సీకున్న దంతేయు హరించి వజాయుధముతి' శేప్ట్న్టై స్సు భేదించును” 

ఈ వాక్కు_లకు ఇల్లీన (శేవ్వీకి వణకు పుట్టి “నేటి నుండి దానము 
చేయుడు” నని (ప్రతిజ్ఞ చేసెను. శక్రు డంగీకరించి ఆకాశమున 
గూర్చుండియే ధర్మ ముప బేశించి, శీలమును ప్రతిష్టించి న్వన్థానమునకు 
బోయెను. ఇల్రీనకుడు దానాది పుణ్యకార్యములు చేసి స్వర్షపరాయణు 

బుద్ధుడు ధర్మో పదేశమువేని కెండు కథలు సకిపోల్సి జూతక సారాంశమును "వెలువ 

కంచెను. అప్పటి ఇల్లీనుడు ఇప్పటి మశ్ళ౭ియ శేష దేవేంద. శక్రుదు ఇప్పటి 
మొగ్గ ల్లానుడు$ రాజు ఇప్పటి ఆనందుడు; మంగలి “నేనే, 
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బుద్దుడు జేతవనమున విహాళించుచు ఒకానొక అమాత్యుని విషయమె చెప్పినది. 

భీరయాథశ కధ 

కోనలనశేశుని అమాత్వ్నుు డొకడు రాజును (ప్రనన్నుని జేసి నం 
హాద్దు(గామముల పన్ను (గ్రహించి, చోరులతో కలిసి, “నేను జనులను. 

తీసికొని అడవిలోనికి బోవుదును. మారు (గ్రామము దోచుకొని, నగము- 
నాకీయవజెను” అని జనులను గుమి గూర్చి అడవిలోనికి బోయెను, 
చోరులు వచ్చి గోవులను వధించి మాంనము తిని (గామము దోచు 
కొని వెడలిపోయినపిమ్మట అమాచ్యుకు జనులతో మరలివచ్చాను, 
తరువాత కొలది దినములకు ఈరహానంము బయలుపజెను. జనులు, 

వెళ్ళి రాజునకు విన్నవించిరి. రా జతనిని పిలువనంకపి అపరాధము నిర్ణ 

యించి అతనిని బాగుగా నిగహించి, అతని యుద్య(ోగ ము నింకొక 

(గామభోజకున కిచ్చి, తాను జేతవనమున కేగి భగవానున కాసమా 
వారము “తెలిపెను. “మహారాజా అతడు కేవల మిప్పుడే కాదు, 
పూర్వము కూడ నిక్లై చేసెడివాడు” అని రాజు వేడినవిమ్మట పూర్వ 

తలం చెప్పెను. 

అతిత కధ 

పూర్వము వారాణసిలో (బహ్నాదత్తుడు రాజము చేయుచు, ఒకా 

నొక యమాత్నుని సరిహద్దు (గ్రామమునకు భోజకునిగా నియమించెను. 
అంతేయు మై చెప్పినక్లై సంఘటి లైను ఆ సమయమున బోధినత్తుండు 

వాణిజ్యనృ కృతో సంచరించుచు, ఆ కు[గ్రామమున నుండెను. సాయం 

సమయమున ఆభోజకుడు భేరీవాద్యనహితముగా మహాపరివారముతో 
మరలి నచ్చు చుండగా బోధిన తుడు చూచి “ఈ దుష్టభోజకుడు 

చోరులను (ప్రోత్సాహించి. [గ్రామము దోచి, వారు అరణ్యములో 
'జేరినసిమ్ముట ఏమియు నెరుగనట్లు భేరి భాంకారములతో (గ్రామము 
నకు దరలి నచ్చుచున్నాడు అని ఈగాధ పలిశెను * 

గోవుల పహాళించి వధియింప (కూరబుద్ది 

అగ్ని ముట్టించి యిండ్లకు నచటిజనుల 
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కట్టి కొంపోవు చోరు లీకరినబుద్ది 

డిండిమమ్ము | మాయించుచునుండె; వీడు 

కాడు మి;తుడు చచ్చిన వాడు కాని! 

ఈ విధముగా బోధిసత్య్వుడు వానిని బయట బెట్టినాడు. అచిర 

“కాలముననే బానిపని బహిరంగ మయ్యెను. వానికి రాజు దోపాను 

గుణమైన శిశు విధించినాడు. 

శాస్త ధర్మోపదేళము చేసి కధలు సలిపోల్సి జూతకసారాంశము వెలువరించెను. 
అప్పటి ఆమాత్యుడు ఇప్పటి అమాత్యు డే గాథారూపమున ఉదాహారణ మిచ్చిన 

పండితుడు నేనే 
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శాస్త జేతవనమున విహారము చేయు ఆత్మస్తుతి చేసికొను ఖితువును గూర్చి 

బభోరయాన కద 

ఒకభిక్ను వి ట్లు నెను కళ యూాజాతివంటి జాక్కి మూాగోతమువంటి 

గోత్రము, మరియెచ్చటను శే లేవు. మేము ఇట్టి మహోామేత్రియ కులమున 
వుట్టినాము గో త దృవ్టితో 7గాస్కి కుల దృష్టీతో గాని చూచినచో 

మాకు సమానులు తేరు, మాస్థానమున -వెండైబంగారములకు అంతము 

"లేదు. మానౌకరులు చాకరులు మాంస శాల్యోోదనము భుజంతురు; 

"కాశీవన్త ములు కట్టుకొందురు; కారీచందన మే అలరుకొందురు. పవ 

జించుటచే మే మిపుడు రుచి చిపచి లేని భోజనము చేయుచున్నాము; 
మురుగుచీనరములు కట్టుకొనుచున్నాము”. ఈప్రకారముగా నతడు 

వృద్ద మధ్యమ తరుణ భికువులనడువము బడాయి కొట్టు చు, జాతి-ఆది- 

34 
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అభిమానము చూపుచ కొందరిని సూసగించుచు తెనుగు చుండెను. 

ఒకభికు వాతనికుల మున్నప్రచేశమును పరీవీంచి అతడు బడాయి 

కొట్టినట్లు తక్కిన భికువులతో,. జెప్పెను. ధర్శసభలో సమావిష్షు 
“లె నభికువులు అతనిని నిందించుచు *ోఆయుష్సంతులారా, ఫలాని 
ఛిక్షువు క ఖ్యాణక ర మైన యిట్టి శాననమున (పష్యవజించియు బడాయి 

కొట్టుచు, ఆత్మన్థుతి చేసుకొనుచుు మోనగించుచు తిరుగుచున్నా డూ” 

అనిరి, 

బుద్ధుడు వచ్చి ”భికువులారా, ఇప్పు డేవి నంభావి.౦చుచున్నా కుల 
అని యడుగ, ఈవిషయము అని వారు చెవ్పిగి అప్పుడు శా న్త “భికువు 

లారా, ఇప్పుడే కాదు, పూర్యముకూడ అత డిబెవిధముగా (ప్రవర్తిం 
చెడివాశుూో అని పూర్వజన్నృకధ చెప్పును, 

అతిత కథో 

పూర్వము వారాణసిలో (బవ్నాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ 

ఉదీచ్య రాజభానిలో బోధినత్త్వుడు యుకృవయస్సు_జై తతుశిలా 
నగరమునకు జని విఖ్యాతాచార్యునికడ వేదట్రయము, అష్టాదశ 
విద్వలును పూర్తి చేసెను. విద్యాంసుణై యతేదు అల్బధనుర్థనుడను 
నామము వహించి తతుశిల విడిచి వ్యవహారాను భవమునకైై ఆంధ్ర 

"దేశమున (నగరు కరిగాను. ఈపుట్టువులో వామనుడగుటచే. బోధి 
సత్త్వుడు “రాజదర్శనము చేసినచో నీవంటి వాట్టివానివలన నేమి లాభ 

మగును? కావున ఆజానుబాహుడు మహోన్నత ఛరీుడు గంభీరా 

కారుడు నగు వాని నాశయించి చేర్పున కాలశేపము చేయవలెను 
అని యోజించి సాలి విధికి జని అచ్చట మహోన్నత కాయుని జూచి 

నమస్మ_రించి, నీ పేరేమని యడిగెను, 
“సమసనుడు” 

“సీవంటి బలిన్షుడు ఈవృ _త్తిలో నుండ నేల?” 
“మరియొక విధమున జీవిక కనబడక ఈవృ _త్తిలోనున్నాను.” 

“-నేటిత్రో సీవృ త్తి మానుకొనుము, నావంటి ధనురనుడు జంబూ 

చ్వేపములో "లేడు. కాని నేను పొట్టి వాడను, టల నాయడల 

లయ ముండదు, నీవు ధనుర్యిద్యలో (పవిణుడ వసి (ప్రగల్భ వాక్య 
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ములు పలుకుము. రాజు నిన్ను కొలువుతో జేష్చుకొనును. వెనుక 

నుండి చేను సీపనులు నెరవేర్చెడను. ఈవిధముగా ఉభయులము బాగు 

పడ వచ్చును. నీవు మాత్రము నేనుచెప్పినట్లు చేయుచుండుము”. 
“నాకు నమృతమి” 

ఈ ప్రకారముగా బోధినత్తుడు భీమసేనుని వెంట బెబ్బుకొని వారణా 
సికి బోయి, వాసి సేవకునివఆె నటించుచు, రాజద్యారముచేరి, తమ 
రాక రాజునకు ెలివి అనువుతిపొాంది కాజసమతుమునకు జనెను. 

ఇరువురు [ప్రభువుకు నమస్కరించి నిలిచిరి, 

ఏల ఇచ్చటికి వచ్చితిరి” అని రా జనెను 

“బాణ ప్రయాగములో  నాయంతేటి నేర్పరి జంబూద్వీప ములో 
చేడు”, 

“నాకొలువుల్లో నుండుటకు నీ కెంత వేతనము కావ కాను?” 

“పక్షమునకు వేయిరూసాయలు దేవా!” 
“దత డెవడు” 

“డవా, ఇతడు నా 'బాల్యానుచరుడు , 

“మంచిది. నీవు నాయా[శ్రయమున నుండుము, 
భీమసేనుడు రాజుకొలువులో నుండెను. బోధినత్తు! డాతని పను 

లన్ని యు తాను జేయుచుండెను. ఆరోజులలో కాన్ రాష్ట్ర మందలి 

యడవిలో 'పెద్దవులి జనులను -చంవి, తినుచు రాజమార్లము నరికల్టు 

చుండెను ఈవార్త తెలియగనే రాజు భీమసేనుని బిలికించి, పులిని 
పట్టుకొనగలవా”” అనెను. “దేవా పృలిని పట్టుకొనలేనిచో ధనుర 
నుడ నని యెట్లు చెప్పుకొనగలను?” రాజు వానికి బహుమాన మిచ్చి 

పులిని పట్టుకొన బంపెను. భీమసేను డింటిక బోయి యీవా ర బోధి 

సత్తునకు జెప్పెను, 

“మంచిది మతమా, నీవు పొమ్ము” 
“సీవు నావెంట రావా?” 
“రాను కాని చిన్నయుపాయము చెప్పెవను”, 
“అనుగ హించి చెప్పము”, 

“పులియుండు -నోటికి నీవు త్వరపడి వోవలదు. రెండువేలముందడి 

గామోగులను గుమిగూర్చికొని, బాణములు కొని వారిని తీసికొని 
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న్ు ణా వారు పులిని కెచ్చగొట్టిన పిమ్మట నీవు పొదరింటిలోనికి 
బోయి నేలపై ముఖముపెట్టి, పరుండుము జానపదులు పులిని కాట్లి 
చంపి నపినప "స్ పండ్లు కల ఏ తీశాను _కంపి, చచ్చినప్రులి కడకు బోయి 

కోపముతో, ఎవ రీపులిని కొట్టిన వారు? ఈతీగతో పులిని కట్టి వేసి 
వృవభమువ'ె రాజనన్ని ధికి తీసి వ. పోదలచితిని తీగ కొరకు “నేను 
వాదలోేసికి బోయి మరలి రాక పూర్వమే నాకు డెలియకుండ పులిని 

జంపిన వా శెవరు? అని నీవు గంభీరముగా బలికిన యెడల పల్లెలవారు 

భయపడి, ఈవివరము రాజుకు తెలుపకుండుటకై. నీకు బహుమాన 

మిత్తురు పులిసి చంపిన అరు స దక్కును. రాజు నీకు బహుమాన 

మిచ్చును” 

మంచిదని భీమసేనుడు పోయి చెవ్పీనచొప్ప్వున (పవర్శించెను. పులి 
చచ్చిన a ల. బహుజనపరివృత్తుడై. వారణాసికి వచ్చి 
రాజే సన్ని ధి జేరి, దేవా, వ్యా(ఘుమును నంవహారించి అడవితో “బాట 

నారులకు ీ తిలేపండ చేసినాను” అని విన్నవింపగా రాజు సంతుష్హ 
చిత్తుతై. వాసికి బహువమూన మిచ్చెను 

నన | మార్లము సరికష్టుచున్నదని వమురియుననాడు రాజు 

వసి, చానిని జంపుటకై. “భీమో సేనుని బంపెను. బోధిసత్త్యుడు చెప్పిన శే 
వాడు వనమహిషమును జంవించి, మరలివచ్చి రాజావలన ధనము 

జబజపహుుమూనరూూపసపముగా బడెను, 

థిమసేనుడు ధనాధికుడై నూతన గారవాదులచే మదొన్నత్తుడై_ 

బోధిసమ్వ్యసి "లెక్కింపక్క ఆయన యుప జేశములను చెపి బెట్టక షస 

నాయము వస్తుండే నను బవింపకేననుకోకు. నికఠశు: వేళెవడును. లే 
రనుకొంటివా?” అని పరువవాక్కు_ లాజెను, 

తనువాత కొలదిదినములకు శ తురాజు దం డెత్తి వచ్చి, వారాణసిని 

ముట్టడించి, రాజ్యము తన కప్పగింపవలసిన దనియు, అట్లు చేయనిచో 

యుద్దమునకు రమ్ననియు సందేశ మంపెను. రాజు భీమసేనుని బిలిచి 

యుద్దమునకు పాముని యానతిచ్చెను. వాడు యోధునివల ఆపాద 

మ_స్తకము కవచముధరించి, ఆయుధములు పట్టుకొని కవచరక్షుత నున 

యుద్ధహ స్తిపె నెక్కె_ను. భీమసేనుడు నివాతుడగునని ఫీతిచే బోధి 

సత్ఫూడు, కవచము తొడిగికొని, ఆయుధములు భరించి, వాన్నిపక్క_న 
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వినయముతో ఏనుగును గూమచుండెను. ఆరేనును శినతోగూడి 
నగరదాంరము లువ రణకంగమున  ఒవేశించెను.  5౧ంచుంధుఖి 

ధని వినినంత నే భమసేనుడు నాకుచుండెను, క్రింద బడిరచో వాసి 

(పాణములు పోవునని భీమసేనుని బోధిసత్తుడు వాత ములత" * గట్టి వేసి, 

వానిని గట్టిగా ఒట్టుకొనియుండెను. ర a మూ చివంతినే నం 

"సీనుడు ఛ్రై_ర్భము కోటా మెను. ఏనుగు మాదనే మల లవమూతములు 

విసర్లించెను, 

“ఆహో |ప్రకృతిమునకు గత కాలమునకును వోలిక లేదు. అప్పుడు 
నీవు మొనగానివలె నటించితివి, నీ పరాక్రమ మేనుగు వై మల 
మూషత్రములు విడుచుట కుపకరించినది అని బోధినత్తు'స వానిని 
(క్రిందికి డింపీ ఈగాధ పలికెను, 

చెప్పె (సం సార్లు ఫీవు నేన ముమ్ను —- 

ee విట సం! పహారమందు * 

ముందు మాట కీచేతకు పొందు కలదె! 

నేడు కీర్తి గాంచవలెను అని బోధిగన్తోంు యడ్లఫోష చేయుచు 
శత్రువ్యూహములను తాకి విబరమునుండ్షి శ తురాజు సిస్పుకొనివచ్చి 

వారణాసికి గానిపోయెను. శాకీరాజు మహానంద భకితుడై బోధి 

సత్తుని పరాక్రమము మెచ్చుకొని, విశేవధభన మొనంౌను. నాటి 

నుండి అల్పధనుర్లనుని కుత్త జంబూద్వీపమున వ్యాపించే హను 

బోధినత్తుడు మ్ సీనునకు క 1 వాసిని త 

అః En యావ్ట వము దానాది పుణ్యకార్యములు చేయుచు 

యభా క మ్మం గతో, 

స్త ధర్మొపదేశము వెస్ కథలు సకిపోల్సి జాతెకసారాంన ము వెలువళశీంచెను. 

ఫీమ సేనుడు ఇప్పటి కోతలరాయుడు; తథ ధనుర్లాాహి పండితుడు నేనే. 
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చా 

విష 0 he 

కోసంవీ సమీపమున హాోేసితారామమున విహాళించుచు సాగత స్టవిరుని 
మై చెప్పినది. 

యరతూన కద 

భగవాన్ శావ_స్తి ర్పైర్రో బాతు రాన గడి ప చేయుచు 

భ[దవతి యను నిగమము జాను. గొల్లలు, పసులకాపకులుు చాట 

నారులు శా నను జూచి (ప్రణామము చేసి “భె స్త అంబతీర్గ మునకు 

భగవాన్ వెళ్ళరాదు. అచ్చట తపస్వి ఆ్యశ్రమమున అంబతీర్థక మను 
నాగము మహోఏవిపపూరితి మైనది న | భగవానున కచట కష్టము 
కలుగునేవూ”” అనిరి, వారు మూశుమారులు వారించినను వారి 
మాటలు విననియ క్షే యుండి భగవాన్ అచ్చటిశే బయలు దేకను, 

ఛదానతికి కొలది దూరములో నొకవనఖండమున భగవాన్ 
వహారించునవుడు అప్పటి బుద్ధ-ఉ వాజ్థాపక నాగత నావుక స్థనిరుడు 

లౌకికబుద్ధితో కూడియున్న ను ఆయా[శ మములోనికి బోయి నాగ రాజ 

పాన ననన తృణాననము పరచుకొని పర్యంక బంధమున గూరు 

చుంజెతు. ఈర్ష చే నాగరాజు ధూమము వెలువరింప నారంభించెను. 

నవిరుడుకూడ ష్ట్ర చెలువరించెను, నాగరాజు నిప్పులు 

గక్కె_ను, న్లవిరుడుకూడ అటులే చేసెను, నాగరాజు తేజమువలన 
స్టవిరునకు కష్టము. కలుగ లేదు. స్థవిమని తేజమువలన నాగరాజుకు 
(శమ కలుగుచుండెను. ఈవిధముగా త.ణములో నాగరాజును దమించి 
సవిరుడు అతనిని త్రికరణములలోను పంచశీలములలోను (వ్రతిష్టితుని 
En సకడకు గోనిపోయను, 

బుద్ధుక భఛభ్మదనతికలో ఇచ్చవచ్చిన న్నాళ్ళు ఏిహారించి, కోళాంచికి 

చనెను. అడు నాగరాజును దమించినవ్నార్త జనపద మంత 

టను వా కంచెను. కోశాంవీనివానులు బుద్దునికి స్వాగతము చెప్పి 

(ప్రణావుము చేసి అగ కక ందుడికడరు బోయి [ప్రణామము చేస్తి ఒక 
(పక్క-న శూరుచుండి “తమకు దుర్గభ మైన -దేదో మాకు తెలుపుడు, 

సిద్ధము చే చేసి యిత్తుము అనిరి. నవిరుడు మాటాడ లేదు, కాసి 
వడ్యర్తియాభికునులు “ఆయుష్మంతులారో, (పషవజితులకు పారావత 
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మద్యము దొరకుటలేదు. అడి జాల చానుండును. మోకు స్టసమనియెడ 

(పనన్నత యున్నచో ఆనవము తెనూకు చేసి పంపు” అనక, జనులు 
సశే అని అంగీకరించి, బుద్గువి కేరొకనాటికి నిమండైంచి నగరములో 
(పపెశించి తమతమగ్భహము స్థవిరునకు చరాపడలచి ఆము సిద్ధము 
సి సువిరుది నిమం ఆంచి ఒకరొయి౩ట ఆనన మిచి EE. యన ఆసవము 

పుచ్చుకొని, కైపు తల శెక్క_గా నగరము వెలువకుచు చ్యార జే 
మున పడిపోయి ఎమేమో పలక జొచ్చె 

బుదుడు భోజనము చేసి నగరము చెలువడుచు శకముకుని జూచి 

“ఖికువులార్యా, సాగతుని కేవ నెత్తుడు” అని ఆరామమునేక భోయును, 
భిక్షువు లాతనిని దెచ్చి స్థవిమనికల బుద్ధుని పాదముల్నవై పు నిలిపిరి, 

ఆతను తిరుగబడి తధాగతుస్నివై ప ప్ర మ పెట్టి ఎం 'పుకొ నను: 

బుధుడు “ధికువులారా, నాగతునకు సూరన నామెడ ఆదర 

ముంజెడిది. ఇప్పు డది యున్న దా?” అనెను, 

“భే లేదు.” “భిమవులారా అంఒతీర్ణమున నాగకాజును నిగ 
హించిన దెవరు?” *సాగతుడు, “విక్షువులారా, సాగ జు ఇప్పుడు 
నీటిపాముధై న నిగహీంపగలడా??. గోసి గహీంప ల క “కాబట్టి 

భికువులారా, బెసిని _తాగినచో మైకము పుట్టునో డానిని 
వచ్చునా?” “భి నే అనుచితము”. 

భగవాన్ రం నిందించి. భిమువులను పిలిచి *సూచానము 

దుపష్టము” అని శికౌపదము (నియమము) వర్హాటు చేసి పీరమ్నుపై 
నుండి తేచి గంధకుటిలోసనికి బోయెను. భికువులు ధర్ననభలో నమా 

ఏష్ట్లు లె “ఆయువ్నంతులారా ఆనవ మెంత చెడ్డి! సుజ్ఞావంసుకు, 

సర స్థవిరు డి ట్లాయెను ! తధాగతుని సాము 
ul పాంపలేక పోయెను,” అనుకొను చుండిరి 

ఇంతలో బుద్దు డచటికి బోయి a బపు కేమి సంభా 

వీంచుచున్నారు?” అనెను ఈవిహయము అసి వాకు చెప్పినవిమ్మట 

వాస్త “*భిమువులారా, ఈప్యవజతుడు ఇప్పుడే కాదు. పూర పము 
కూడ ఆసవము పుచ్చుకొని ఇళ్లే అయ్యెను" అసి పూర్వజన్నకధ 

చెప్పెను, 

రష” peer 



279 జాతక కదలు 

అతత రధ 

పూర్యకాలము వారాణసిలో (బవ్నాదత్తుడు రాజ్యము చేయు 

చుండ బోధినత్త్వుడు -కావ్లో ఉదిచ్వ ప్రాహ్మాణనంశమున బుట్టి పెద్ద 

వాడయి, లి అభిజ్ఞులు, నమాపత్తులు పొంది, ధ్యాన శేళిలో 

[కీడించుచు పీంమనంతమున నివసించుచుంఊను. ఆయనకు 500 శ్ష్యు 

లుండిరి వగా కాలమున నొకసారి అంతేవాసులు “ఆచార్యా, "మేము 

మానవ సివానములకుబూోయి, లవణము, చింతపండు తెచ్చుకొన 

వచ్చునా?” అసర్, ో“చేనుమాకతి మిచట వే యుందును, మోరుపోయి 

ఆరోగ్యము నకిజేపికోొనది, వగాకాలమున రండు” అని ఆయన 

చెప్పెను. మంచిది అని వారు ఆజాస్యనకు నమన్క_ రించి వారాణసికి 

బోయి, 'రావోద్యానమున వడిసి మరునాడు 'వలుపలిద్య్వారము కడ 

(గ్రామమునకు భికూర్లము చని, సుష్టుగా భుజించి, ఆమరునాడు మరల 

నగరమున (ప్రవేశించిరి. జనులు నంపీతులై భికలు పెట్టిరి. “హిమ 
వంతమునుండి 500 బువులు వచి రాశోదాంనమున నినసించు. 

చున్నారు. వాము ఘోర తబో(వతులు, జితేందియులు, నీలవంతులు 

దేవా!” అని రాజుకు తెలియవేసికి, వారిగుణములను గూర్చి విని 

రాజు ఉద్యానమునకు జని నమన్కరించి చవాచురా న్యలు అక్కడనే. 

గడవు డని నాదరముగా ఆవముం(తించెను. ఉండుటకు వారు సమ్మతించి, 

Se రాజభవనమున  భుజించుచు, ఆచద్యాన మున స 

చుండి 

ఒకనాడు నగరమున పానగోవ్షి. మహోత్సవము జరిగినది. 'తాపసు 

లకు సుర దుర్గి భమని రాజు అత్యు_త్తమ సుర వారిక్ పాచ్చుగా 

పంపినాడు. ఆాపనులు సుర (కాగి, ఉద్యానమునకు బోయి, మళత్తె 
క్కు_టచే కొందరు నాట్యము చేసిరి కొందరు పాడిరి నాట్యముచేసి, 
వాటలువాడ్కి విసిగినవారు భోజన సావ్మ్నుగులు మొదలగునవి తల 

కందులుచేసి, నిడ్రించిరి. సురామదము తగ్గిన పిమ్మట లేచి, తాము 
చేసిన పనులక దు8ఇంచి “మన నుకార్యము చేసినాము. ఆచార్యులు 

దగ్గర "లేకుండుట చే నిట్ట పాపకర్న వచేసితిమి” అని పరిచేవించి తత 

౯మే ఉదానము విడిచి, హినునంతమునకు జనిరి చని భాజనాదు 

లావలనుం-చి ఆచాప్యనకు నమన్క_రించి కూరు చుండిరి, 
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“నాయనలారా, మానవ నివానములలో భిశూరము శమ చెందక 

సుఖముగా నుంటి చా? నంఘీభావముతో నుంటిరాలో అని ఆచార్యుడు 

(పశ్నింపగా, వారు *ఆఛారాం, సుఖముగా నుంటిమి. కాని నిమీద 

సుర [కోలి, ఒడలు మరచి, గంతులు వేసితిమి పాటలు పాడితిమి 
అను విషయములను స్పప్టీకరించుటనై_ ఈగాధ రచించి పలికినారు: 

తందనా లాడినాము మద వమ్ము (తాగి 

పాడితివి పాట్క లేడ్చులుకూడ వచ్చె 
ఆత్మ మరవించు మద్యమ్ము నాన్మ దైవ 

వశమునన్ మాలిపోలేదు వానరులుగ! 

“గురువు కనిపెట్టి యుండనిబారు ఇ కై యగుదుమి” అని బోధినత్తు 
డా తాపసులను మందలించి, “మరల ఎన్నడు నిట్లు దేయవబుడు” అని 

యుపటేనించి,  అపరిహీన భ్యానమున బ్రహ్మలోక పరాయ? 

డయ్యెను, 

బుద్దుడు ధర్మో పదేశము చేసి జూతకసారాంశము వెలువరించెను. అప్పటి బుషి. 

గణము ఇప్పటి బుద్దపలిషత్తు; గణగురువు నేనే 

82 మిత్తవింద జాతకము 

శా_స్త జేతవనమున విహారము చేయుచు మాట వినని ఖితువును గూల్చి చెప్పినది. 

చరమూన కథ 

-కాశగప సమ్యక్ సంబుద్ధుని కాలమునకు సంబంధించిన యాకథ 

దశమ నివాతములో మహోమి_త్తవిందక జాతకమున (489) వచ్చును. 

అతిత కోధో 

ఆనయమున బోధిసత్వు డీగాధ పలికినాడు. 

35 
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'స్నాటికమ్యు రాజతమ్యు మణిస్రగితము నగు 

రమణకము, 'సదావుత్తము రమ్య మైన 

దూభకం బను సౌధ సందోహ సుఖము 

విడిచి వూనితి పాహాణ "బేసష్తనంబు జ 

అది కదలబోదు (పాణ మున్నంతవరకు. 

ఈ (ప్రకారము పలికి బోధినత్తుుడు తన చేవస్తానమునకు జనెను. 
మి(త్రవిందకుడు “ఉరచక్రమునుి శరీరముచుట్టును ధరించి, మహాదుఃఖ 

మనుభవించుచు, పాపకర్మ పరిశీ ణమయిన విమ్మట నిజ కర్ళోచిత పద 
మును జెందినాడు, 

శాస్త భగ పదేశము చేసి జూకక సారాంశము వెలువలించెను. నాటి మి(త్రవిందకుడుూ 

నేటి మూర్భభితువు; దేవరాజు EE 
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శాస్ట జేతవనమున విహిరను చేయచు అనాధపిండికుని మ్మితులలో నొకనిని వాల్చి 
చెప్పినది. 

బీరయాథశ కథ 

గోచి చెట్టిననాటనుండియు అతడు అనాధపిండికుని మ్నితము, 

ఉభయులు నొశే మాణార్యునిక డ విద్యలు నేర్చిరి, అతసిపేరు కాలక జై. 

కాలక్రమమున నతడు దుర్లతిపాలయి, అశ్రమముగా జీవింపలేక జేసి 
కడకు బోయెను, (శేష్టి. అతని నోదార్చి, ధన మిచ్చి కుటుంబమును 

బోవించెను. ఆతడు కృతజ్ఞ తతో _్రేష్షి కార్యములు నిర్వర్తించు 

చుండెను. గైజేప్టికడ కాతడు పోయినపు జెల్ల “కాలకళ్లి, ఆగు; కాలకళ్ణి 
కూర్చుండుము; కాలకక్ణి, భుజింపుము” అనుచుంజెడివాడు,. ఒకనాడు 

మిత్రులు |శేష్టితో “ఇతనిని మాకడ ఉండసీయవద్దు. కాలకణి శబ్దము 
వినబడుచున్నంతవరకు యత్వులుకూడ భయపడుదును, ఇతడు సీకు 
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తగినవాడు కాడు; దర్శిదుడు, కురూపి ఇతనితో మా కేమి పని?” 

అనిరి, 

అనాధపిండికుడు వారితో “నామము వ్వవహారమా్మత్రము. పండి 
తులు దానిని లత్యు ము చేయరు, య కా నక్క_ర లేదు. 

నామమా।తము చేతనే చిన్ననాటిమ్మిత్రుని విడి పెట్ట లేను” అన్నాడు. 

వారిమాట వినక |ఛేష్టీ ఒకనాడు టా తారే. బోవు 
నపుడు కాల కలిని తనయింట నుం చెను, 

కేసీ ల న కక వెళ్ళినాడు. ఇల్లు దోచుకొందము” అని 

చోరులు ఏవిభా యుధములు పట్టుకొని రాత్రివేళ వచ్చి యిల్లు చుట్టు 
ముటిరి. చోరులు వత్తు శేమో అను నంశయముతో అతడు మెలకు 
వతో కూరుచుండి యుండెను. చోరులు వచ్చుట (గ్రహించి కాలకకి 
ఇంటిలోని పరిజనముత్రో “నీవు శంఖమూదుము, సీవు కుం 

స్రము అని యింటిలో మేజువాణేీజరుగుచున్న ట్లు ఇూో వను పుట్టించెను. 

“బిల్లు ఖాళీగా ఉన్నది అనుబూ ర్వ అసత్యము, గ్రేవ్స్ ఇంటిలోనే 

యున్నాడు” అనుకొని -వోరులు ee ముద్దరాదు లచటచే విడిచి 

పారిపోయిరి, 

అన్ని యెడల పడియున్న పాహాశాదులు మరునాడు లోకులు చూచి 

సుతల “ఈప్రకారముగా బుద్దిమంతుడై న గృహరతు 
కుడు లేనిచో చోరులు గృహములో (పవెళించి, ఇచ్చ 1 వచ్చినట్టు దోచు 

కొనిపోయియందురు. ఈ గాఢిమిత్రమువలన (శేస్టీకి హాని జరుగక 
ఉన్నతి నంభవించినడి” అనిరి. 

(శ్రేష్టి వారితో “ఎట్టి గృహరతకమిత్రుని పంపివేయు మంటిరి. 

నేను మోమాట విని ఇతనిని పంపివేసిన-నో నేడు నా కేమియు మిగిలి 

యుండెడిది కాటు, కానలసినది మేకు కాదు-హీకతే పిచి త్తమూ అని 

పలికి, కాలకణ్ణికి మరింతధన మొసగి ఈనాడు నే సీవిషయము చెప్ప 

దగినది అని యెంచి బుద్దునినన్ని ధికి బోయి, మొదటినుండి తుదివరకును 

జరిగిన దంతయు తెలిపెను, 

న విని “గృహాపతీ, కాలక ణ్లిమి త్ర మిప్పడే "కాదు, పూర్వము 

అ నృహమును సామానులను "సంరశ్నీంచినవాజౌ” అని, శేషా 
(వారక్టించినపిమ్మట 'పూర్య్ణజన క ధ చెప్పెను, 
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అతత కధ 

తోం వారాణసిలో బ్రహ్మదత్తుడు రంజనం చేయుచుండ 

కధ వ (ప్రసిద్ద న్స్ గా నుండెను. అంతయు వెనుకటి కధలోవలెనే 
జరిగను, బోధినత్వుడు తన (గామమునుండి మరలి వచ్చి, జరిగిన 

వృత్తాంతము విసి, తన మిత్రులతో “మూ మాటలు విని, యిట్టి మిత్రుని 

తొలగించినచో నా కుటుంబమున కేమియు మిగిలియుండెడిది కాదు” 

అని పలికి య;ిో గాథ చె ప్పీనాడు * 

అడుగు లే జేయగా మితు డగు నరుండు, 
పదియయు "౮౦ డహాస్సుల 'సవావాసమునను 

అగును సాహాయ్యకుడు, పత్తాంతమందు 

గాని మాసాంతేమున గాని జ్ఞాతి యగును 

అంత కధకమయోీ నగు నాత శ్ర సముడు, 

-వెంట గొంటిని నాకయి వీనిని చిర 

కాల్క మెట్టు త్వజింతు నీ-కాలక క్రి 

_స్త ధగ్మోపటేశము చేసి జాతకసారాంఛశమును వెలువరించెను. అప్పటి "కాలకళ్ణి 

శ ఆనందుడు; వారాణసీ (ప్రి “నేనే, 
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బుద్దుడు జేతవనమున విహారము చేయుచు, ఒకానొక ఆర్థకుళల సుతుని విషయమై 
ఇాప్పినది, 

వరమూన కథో 

(ావస్తిలో మహానై భవశాలి యగుశేవ్చీ కాతడు పుత్రుడు, 
“బాలునికి ఆయుస్సు ఏడునంవత్సరములు, అతడు వాలపజ్ఞావంతుడు, 

అర్థకుశ లుడు, అత డఊడొకనాడు తం|డికడకు జని కరకర గూర్చి 

(పన్నీంచెను, తం|డికి దాసినమాభానము తెలియదు, ఆయన ఆలో 
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చించి సమ్వక్ -నంబుద్దుడు తప్ప మరెవ్న్వడు ఈసూత్మ పశ్నాకు ఉత్తర 
వూయ జాలడు” అని తలపోసి కుమారుని వెంటబెటుకొని, వేష 
మాల్య లేపనములు కొని జేతవనమునకు బోయి మనక పూజా 

(ప్రణామములు చేసి “భ చ్చే ఈచాలకుశు బుడిమంతోశు, అర్థకిశెలుడు. 
ఇతడు నన్ను అర్ధ ద్వారవిషయమున (పక్నించినాడు. వీనికి ఉత్తరము 
తెలియక తేమ సన్నిధికి వచ్చినాను, తమకు విశాంతిగా నున్నచో, 
భగవన్, దీనికి సమాధాన మనుగపహింపవలెను” అని విన్నవించెను. 
“ఉపానకా, ఈకుమారుడు పూర్వముకూడ. నన్ను ఈవశ్న మడిగి 
నాడు నమాధానము చెప్పినాను అది జన్నాంతెరవిషయ మగుటచే 

నితనికి జ ప్పిలేదు” అసి, తండి [పారించినవిదప బుద్దుడు పూర్వజన్మ 
కధ ఇకను. ప . 0 

అతత కోడ్ 

పూర్వకాలమున బహ్మాదత్తుడు వారాణసిలో శాజ్యము చేయు 
చుండగా బోధినత్తుడు మహావిచవముకల (కేవ్యీయయ్యును. ఆయన 
శడేండ్ల కుమారుడు కలడు, వాడు చజ్ఞావంతుడు ఆరకుశేలుడు.. ఒక 

నాడు వాడు తండ్రిని సమోపించిి “నాయనా, అరమునకు (నిర్యాణము 

"నకు ద్యార మేది?” అని యడిగాను. వాసికి ప్రత్యు _త్తరముగా బోధి 

నత్వుడిగాధ పలికినాడు 

పరమలాభకర మ్మిది, భ్యద్రపరచయు 

ఆరువిషయము లున్న తీద్యార ము అగ; 

జ్ఞానవృద్దుల సదుపబేళశం బొకండ్య 

శీలము బహు[(కుతత్వ, -మెవ్వేశ ధర్మ 

సహిత మాచరణం బనాస క్రియ నగు, 

ఈ ప్రకారముగా పుత్రుని ప్రశ్నమునకు నమాధానము చెప్పినాడు, 
నాటనుండి బాలుడు ఆరు ధర్మమార్లముల ననునరించువాడు. బోధి 

సత్వుడు దాన ధర్మాదులు చేయుచు తుదకు నిజ కర్యోచిత పదవిని 
పొందినాడు. 

బుద్దుడు ధర్మో పదేశళము చేస్తి జాతకసారాంశము 'వెలువఠించెను, నాటి ప్వుతుడు: 

ఇప్పటి పుతుడే; మహా శేష "నేనే. 
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బుద్దుడు జేతవనమున విహలించుచ్చు ఆసక్తచిక్తు డైన భితువును గూల్చి చెప్పినది. 

యరయాన కథ 

కులపు(తు డొొకడు బుద్దశాసనమున అత్యంత శ్రద్లచే (రువజించిి 

ఒకనాడు (శావ స్తిలో ఛియూటనము చేయుచు అలంకృత స్త్రీని ఏక్షి౦చి 

ఆన కృచిత్తు డయ్యెను. అతనిని ఆచార్యుడు బుద్ధునినన్ని ధికి గాని 

బోయెను, 

“భియా, నీను సత్యముగా ఉత్కి_ంరకేడ వయినావా?” అని భగ 
వాన్ అడుగగా “నత్య మే అసి భిక్షువు చెప్పినాడు. అవ్వుడు భగ 

వాన్ “భియూ, ఈపంచకామగుణములు (భోగముల్తు అనుభవించు. 

నపుడు చక్కగానే తోచును. కాని, భోగము నిరయాదులలో నుత్చ 

త్రికి కారణము లగుటవే కింపాకఫలముతో సమాన మయినది, కింపాక 
ఫలము వర్లగంధరన నమాయు_క్త మయినను భతీంచిన పిదప పేగు 

లను ముక్కలు ముక్కలు చేసి (వాణములు హరించును. తొలుత 

అనేకులు దానిగుణ మెరుగకి దాని వర్లగ ంధరసములయం చాన కులై 

దానిని భశ్నీంచి [పాణములు కేలుపోయిరి. అని, పూర్వజన్గకధథ 
చెప్పెను, 

అతిత కధ 

పూరంము వారాణసిలో (బహ్మదత్తుడు రాజము చేయుచుండగా 

బోధినత్తుడు సార్ధవాహు డయ్యెను. ఆయన యొకసారి 500 బండ్లతో 
తూర్చునుండి పశ్చిమమునకు ప్రయాణము చేయుచు, అటపీముఖము 
సనమోాపించి, తన పరివార జనుల నొకచోజేర్చి “ఈయడవిలో విషఫల 

వృశుములు కలవు. ఇదివరలో మిరు తినని పండ్లు కనబడినచో నాకు 

దెలుపకుండ తిననలదు అని చెప్పెను. వారా యడవి కడచి వేరొక 

యటవీముఖమునకు జేరి ఫల భారముతో నిండిన కింపాక వృక్షమును 
సమిోావించిరి. డాని బోచెె కొముల్కు ఆకులు, పండ్లును మామిడిని 

బోలి యుండెను. వన్నెలోనుు, వాననలోను, రుచిలోను ఆమఫల 
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గమానములైన దాని పండ్లను కొందరు కోసి తినిరి కొందరు పండ్లు 
కోసి “సార్ధవాహునితో జెప్పి తిందము” అని ఆయన రాకకై వేచి 
యుండిరి. బోధినత్తుడు వచ్చి, కొసినపండ్లు పార'వేయుడసి చెప్ప, పండ్లు 

తిన్నవారికి వమన మగుటకు మందిచ్చెను, పిదిలో కొందర కారో 

గ్యము కలిగను. మొదట తిన్నవారు మరణించిరి, బోధినత్త్యుడు గమ్య 

స్థానముమ సురశీతముగా జేరి లాభము గడించి, న్వశ్థానమునకు 

మరలివచ్చి, దానాది పుణ్య కార్యములు చేసి తుదకు నిజకర్ళాచిత 

మగు పదవిని వాంజచెను. 

కామభో గాల దుష్పలిణామములను 

తలప కెవ్వడు సేవించు ఫల మెొసంగు 

నట్రిచో భోగముల వాని హత మొనర్వ్ప్సు 

అల్ల విషముష్టి ఫలము తిన్నతనిబో లె, 

బుద్దుడు ధర్మో పదేశము చేసి, ఆర్య 'సత్యములను (ప్రవేశింప జేసిన తరువాత ఉత్కం 

రితభితువు (క్రోతాపర్తిని పొంబెను. కొందరు (శోతాపన్నులం మళికొందరు సకృడా 
-గానూలం, వేరొకకొందరు ఆనాగాములు నయిళి. కొలదిమంది ఆర్డతు లయిరిం 

బుద్దుడు జాతకసారాంఛశము వెలువళించెను. నాటి పరిషత్తు నేటి బుద్రపళిషత్తు. సౌార్థ 

-వాహుడు నేనే. 

8% సీలవీమంస జాతకము 

ఇా_స్ట జేతవనమున విహరించుచు శీలవిమర్శక (వాహ్మణుని విషయమె చెప్పినది 

ఉఎరయాన కథ 

ఆయనజీవిక కోనలరాజువై నాధార పడియుండెను. ఆయన త్రిశరణ 

గతుడు, అఖండపంచలీలి వేదతయపారంగతుడు. ఈశీలవంతుని రాజు 

విెచేషముగా నమ్మానించు చుం డెను, (చాహ్మాణు డొట్టు తలపో సాను? 
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“ఈరాజు తక్కి_న|బావ్నాణులకంకు నన్ను హాచ్చుగా నాదరించు 

చున్నాను. విశేషముగా గౌరవము (ప్రదర్శించుచున్నాడు. నాజాత్మి 
గో, నుల, [కాన విద్యలను బట్టి యా, నీలనంపదను బట్టియా? 

మంచిది, దీనిని పఠీక్షేంచును”, 
ఒకనా శాయన  రాజుకొలువునకు బోయి, తిరిగీ వచ్చునపుడు 

పష-రాబు దుకాణములో పలకమూద నున్న కార్హాపణములలో నొకదానిని 

చెప్పకుండ తీసికొని పోయెను (బాహవ్మాణునియెడ గౌరవ ముండుటచే 
వరాబు మాటాడక కూరుచుండి యుండెను. మరునాడు (బాహ్నాణుడు 

రెంకూకారాపాములు తీసికొనిపోయును. వరాబు వనుకటివలఅనే 

నహాంచి త్న మూడవనాడు బాహ్నాణుడు గుప్పెడు mee 

పణము లెత్తుకొ నెను, తాం సఫా ను లత్తుకొనివోవుట నీ కిది 
నా. అని హరాబు “రాజకీయపడారము వారించు చోరుడు 

sal అని బిగ్గరగా గడబిడ చేసెను జను లిటునుండి అటు 
నుండి వచ్చి, ప కి నడాబారుని వేవమువేసీ 

తిరుగుచున్నావు!ి అని ఒకటిరెండు జెబ్బలు కొట్టి, రాజుకడకు 

గానివాటయుక్కొ 

రాజు విచారపడి “| బాహ్నాఢా, వల యీపాపకార పము చసపినాన్రు?” 

అని “ఈయనకు రాజదండ మింథి” అని ఆజ్ఞ యిచ్చెను, 

“కముహోరాజ్యూ నేను -చోరుడను కాను”, 

“అయినచో, రాజకీయవస్తు నుల అధికారిపలక పై నుండి కారా 

పణము వేల తీపితివి?”” 

ఈమారు నన్ను మిక్కిలి గారవించుచున్నారు. నామనసులో 

సందేహ ముదయించినడి. _నాజాక్యాదులను బట్టియా, శీలమును 
బట్టియా ఈగారవముః అని పరీక్ష చేయదలచి యిట్లు చేసితిని, మోరు 

నాకు చేయుసమ్మాానము జాత్యాదులను బట్టి కా దనియు, శీలమును 

ఒట్టియె యనియు సంపూర్ణముగా విశా్శానము కలిగినది. దీనినిబట్టి 

నీలము ఉత్తమము, (పముఖము అని నిశ్చయించినాను. నను గృహ 

మ్ నుండి కీలము ననుసరించి వ _రించుట కష్టము, కావున నేజే 

శత వనమునకు బోయి బుద్లుని నన్ని ధిలో (ప్మవజితుడ నయ్యెదను, 

"చీనా, నా కనుజ్ఞ్హ యిండు” అసి, రాజానువుతి పొంది _బాహ్నణుడు 



86 నీలవియందను జాతకయు 281 

జేతవనమునకు బోయెను. 
అతని కులములోస బంధువులు మితులు ఆయనను నివారింప 

యత్ని ంచిరి; ఆపలేక మరలి వచ్చిరి. 

బుద్ధనన్ని ధికి జని ఆయన (వాక్టించి, (పవజించి, ఉపనంపద పొంది, 

కర్శస్థానము (యోగాభ్యానము నందు నిలిచి, విడర్శనబుద్దిచే అర్హ 
తము పొందెను, అంతట బుద్దునిక డకు బోయి ఆయన అక్షత 

ప్రకాశనము చేసి “భే నాప్రవాజ్య- ఉగేశము పరిపూర్ణ మయి 
నడి” అని పలికెను 

ఇనున-అర్ర న్హత్వే-పకాశనము ఫికునంఘమున వ్యాప్త క మయ్యెను, 

వారు రో నొకనాడు సమా విష్ట్లు లె ఆయనను (పశంసించుచు 

ఆయువ్నుంతులారా, రాజుగారి ఉపస్టాయక (బెాహ్నూాలుడు నిజకీలమును 

విచారించి రాజు ,నడిగ్కి (పష్మవజించి, అర్హ్హత్యమున (ప్రతిష్టితు డయి 

నాడు” అనుచుండిరి. 

ఇంతేటో కాగు అచ్చటికి బోయి “ఏమి నంభాషించుచున్నారు¥ి 

అని యడిగి, ఈవిషయము అని వారు చెప్పినవీడప ోభికువులారా, 
ఈ(బాహ్మణు డిప్పుడే కాదు, పూర్ణముకూడ, పండితుల నడిగి, నీల 
విచారము నలిపి, (ప్రతివ్ష వాందినాడు” అసి, పూర్వజన్నకధ చెప్పును, 

ఆతిత కట 

సపూరంము వారాణసిలో (బహ్మాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ 

బోేధినత్తుుడాయన పురోహి పాతుడయ్యాను ఆయన చదానాడి పుణ 
కార ్ రములుచేయుచు, భర ఎర తుజ, అఖండ పంచలీలములు పొంబెను, 

అందరకన్న రాజు ఆయనను పాచ్చుగా గారవించుచుండెను. అంత 

యును వెనుక చెప్పిన కై యయ్యెను, 

బోధినత్వుని బంధించి రాజుకడకు భటులు కొనిపోవుచుండగా 

పాములవాడు సిక పట్టుకొని పాము నాడించుచుండను. చూచి బోధి 

సత్య్యుడు “వలన వలదు. పామును మెడలో వేసికొన్నాడు. ఇది 

మిమ్ము కరచి [_పాణములు వారించును” అనెను, ““'చాహవ్నాణో_త్తమా, 

పాము కీలము కలది, ఆచారనంపన్న మైనది; ప్ వల దుక్సీలముకాదు. 

సీవ్రు దుష్ట కార్యము చేయుటవలన రాజకుటుంబ విలుంపక జోరుడవని 
36 
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కట్టి తీసికొని పోవుచున్నారు” అని అహితుండికులు పలికిరి, 

"బోధినత్మూడు తనలో “పాములు కరవని పక్షమున మంచిపేరు 

పొందుచున్న వీ, బట్టి సమితిలో మనువు భూతులా న వారి విషయమున 

చెప్పవలసిన దేమి ? “లోకమున శీలమే ఉత్తమము, దానికన్న ఉత్తవు 
మయినది లేదు” అనుకొనెను. ఇంతలో "ఆయనను రాజుకడకు గాని 

పోయిరి. *ీవమిది బాబులారా?” అని రాజు స; “గనాగారము 

నుండి అపహరించుచున్న చోరుడితడు.” “అట్లయిన శాననము 

wae ర్రింపుడు.”” [బాహ్నుణుడు “రాజూ, నేను చోరుడనుకాను” అనెను, 
“అట్లయిన కార్రాపణములేల తీసికొంటివి?” అని రాజడుగగా బోధ 
సత్త్వడు మై we "చెప్పిన శ చెప్పి “ఈ కారణముచే లోకములో శీలమే 

ఈ_త్తమము. ౨ రలు ప్రముఖస్తానము పొందినది. అది యట్టుండనిండు. 
కరవకుండుటచే సర్పము మంచిదను పేరు పొందుచున్నది. ఈ కారణ 

ముచే శీలమే ఉత్తమము, (ప్రవరముూ అని శీలము వర్షించుచు ఈ గాఢ 
చెప్పినాడు 

వీలే 'సర్వకల్యాణ సిద్దికరము, 

ఛాతీ శీలమ్ముకం కు నుత్తేమము లేద్య 

చూడు మోసర్వమ్ముు శుద్దబుద్ది 

బావను తప్పించుకొని మనజా లె సుమ్ము! 

బోధిన త్తు డీ గాథవలన ధరముప చేఠించి, కామము విడిచి 
ననసించి, హిమవంతము (శ వెళించి, పంచాభిజ్ఞ లను, అఫప్టనమా 

పత్తులను పొంది, (బ్రహ్మలోక పరాయణు డయ్యెను, 

బుద్దుడు ధర్మోప దేశము చేసి జూతకసారాంఛము  వెలువళలించెను,  ఆకాలమున 

ఆపరిపత్తు ఇప్పటి బుద్దపలిషత్తుః పురోహితుడు "నేనే. 
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బుద్దుడు వేళువనమున వివారించుచు, వ్యస్ర్రమున మంచి చెడు లతణములు కనుగొను 

(ూహ్మణుని విషయమై చెప్పినది. 

వరమాన కధ 

రాజగృహ నివాసియగు (చాహ్మాణుడొకడు శకున ములందు విశాంన 

ముకలవాగుంజెను. అతడు (తిరత్నములను అప్రనన్నములు చేసికొని 
మిధాంవిచారము చేయుచుండును, ఆయన త | భోగి 

పెళ్తులోవ పెట్టిన వనముల జంటను ఎలుకలు కొట్టినవి. ఆయన 

స్నానము చేసి వస్తా ములు తెండు అనెను. చూచునప్పటికి అవి ఎలు 
కలు కొట్టినవి, 

ఆత డిట్లు యోాచించను. “ఎలుకలు కొట్టిన ఈవన్త్రృముల జంటను 

-ఈఇంట నుండనిచ్చిన-చో మహోవిపత్తు కలుగును. ఇయ్యది అమాంగలి 

కము, అదృష్టహీనము, దినిని బిడ్డలకు గాని, పకిణారకులకు గాని 

ఇచ్చుటకు పీలులేదు ఎవరికైన ఇచ్చినవో వారికి ఉన్నదంతయు 

పోవచ్చును. ఈపన్ర్రృములను శృశానములో పార్యవై తును. వీనిని 
పరిచారకుల చేతికి ఈయజాలను. ఇచ్చినవో వారు లోభవశమున 

ఏనిని దాచిపెట్టుకొని నష్టము పొందవచ్చును. వీనిని నా కుమారుని 

చేతికితును””. 
అ కుమారుని పిలిచి విషయము అెలివి “నాయనా, వీవు వీనిని 

చేతితో -తాకవద్దు కగర్రమిోదవేసి పట్టుకొనిపోయి శ ము పార 
-వెచిః తలనిండ స్నానముచేసి మరబిరము భో అని చె చెప్పెను 

బుద్దుడు ఆనాడు (పాతఃకాలమే ఆర్య మార్లమునకు వచ్చు నవకా 

శమము గోల అఆప్రులకై_ చూచుచు, ఈతండి కొడుకులను శోతావ త్తి 

ఫలమున నిలుపుటకు అవకాశము (గ్రహించి, వృుగముల "వేటకై. అవి 

యున్న చోటికి పోవునట్లు శ్శశాన చాంరమునకు వోయి, పడ్వర్లర శు 

లను వ్యాపింప జేసి కూరుచుంజెను. మాణనకుడు తండిమూట నను 
సరించి ఆవన్త్రృముల జంటను ఇంటిలోనుండి కరమోాద పాములను 

పడ వేయునట్లు హన! . 7న ద్యారముకడకు రానిపో యను; 
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“మూాణవ-కా, ఏమిచేయున్నాన వి” అని బుద్దు డడిగను. 
“గాతమ్మూ ఇవి ఎలుకలు కొట్టిన వస్త్రములు, దురదృష్టదాయక 

ములు వివనవమూాన ములు, హా సా... ఈభయముచేతనే మరి 

ఎవరికైన నిచ్చినచో లోభవశమున దాచకొందునేమో అని నాచేతిశే 
ఇచ్చినారు. నేను వీనిని పారవైచి తలనిండ స్నానము చేయుదును” 

మంచిది, అయినచో పారవేయుము”, మూఃవకుడు వన్త,ములను 

పార్గ్యవె వెను. ఇవి నాకు తగినవి అసి శాస్త వానినెత్తేను, మాణవకుడు 

గాతమా! వలదు వలదు, ఇవి దురదృష్టదాయకములు. పనిని తియ 

వలదు ఆని నివారించుచున్నను శాస్త వానిని తీసికొని న 
వెపు చనెనుు మాావకుకు శీఘ్రముగా చని తండ్రితో “నాయనా, 
నను పారవై చిన వనముల జంటను నిసేధించుచున్నను శేమణ 

గాతముకు నాకు తగిన వని కొని వేళువనమునకు పోయినాడు” అని 
చెప్పెను, 

_్రావ్మాణు డాలోచించుచు, *ఆవనొముల జత అమాంగలికము, 

అశుభదాయకము. వానిని ధరించుటవలన గౌతముడు నష్టపడును, 

విహార ముకూడ నష్ట ము పొందును. అందువలన నాకు సింద రావచ్చును, 

"కావున శనికమణగాతమునకు 'వరొకవన్త్రముల జత ఇచ్చి ఆవన్ర్రముల 
జత వారవేయింతును” అ నెను, 

ఆయన అనేక వనములు పట్టించుకొని పృుతహితముగా. వేళు 
వనమునకు జని శాస్తను చూచి ఒక (పక్క నిలిచి *ీభోగాతవమూ, 

శృ శానమునుండి వనముల జంట నిజముగా తేచ్చితివా?” అ నెను, 

“అవును (టబావ్శాశ్యా నిజమే 

“భే గాతమూ, ఆవ,వుముల జంట అమాంగలికము, డానిని 

'తాల్చుటవలన న్కు నష్టము కలుగును. విహోరమున కంతకును నష్టము 

కలుగును. కట్టుకొనుటకు పక్క_కు వలయు-నో ఈవ(న్ర్రుములను తీసికొని 
ఆజంట పార వేయువముి” 

"యచావ్నాణా , మేము (ప ప వజితులము, వ ంతచానముసన, గల్లీలో చె త్త 

-చెదారము షా స్నాన ఫఘట్టములో, మహామార్ల్గములో-ఇట్టి మ 

లందు పార_వైచినవి మాకు తగినవే. నీవో ఇప్పుడే కాదు ఖు 
కూడ ఈఅభ్మిపాయముతో*నే ఉండెడి వాడవు అని ఆయన వేడిన 

(2 
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BD a యు శ చ్ వం పిమ్మట బుద్దుడు పూర్వజన్నకధను చెప్పను 

అతత కధ 

పూర్వము మగ ధరాష్ట్ర్రమున రాజగ్భహాములో ఛభార్శ్భికు డగు 

మగధరాజు పాలనము చేయుచుండెను. ఆకాలముణ బా ధిశతుం 

డుదీచ్య దాహ ౯౩ వంశమున బుట్టి, 'పెద్దవాడయి, నస్వసించి, నే 

లను నమాపత్తులను ఐవాంది, హిమవంతమున నివసింపబొ మెను. ఒకనా 

ఆయన యచటినుండి దిగి రాజగృహములో రాతోజ్నానమున వే 
నించి ఆయన మరునాడు భితనె నగరములోనికి బూమెను. రాజు 

చూచి ఆయన నాహ్యాసించి, "రాజభవనములో భోజనము చెట్టి, 

ఉద్వ్యానమునందూ  నివసించునట్లు మాట తీసికొ నెను, బోధిసత్త్వుడు 

రాజనివేశములో భోజనము చేయుచు, ఉద్యానమున నివసించు 

చుండెను, 

ఆకాలమున రాజగృుహూనగ ౨ ములో దుష్టలక్షుణ _బాహ్నణు 

డుండెను. ఎలుకలు కొట్టిన (ాతిగుడ్డలను బట్టి ఆయన భాశుభ 
ములు చెప్పూచుండును. అంతయు వెనుకటి కధలోవలనే జరౌను. 

మాణవకుడు శ్శశానమునకు బోవుచుండగా బోధినత్యుడు ముందు 
పోయి, వాకిట గూర్ప్సుండి, మాణవకుడు పార్నవె చిన వన్ర్రములజంట 

గైకొని ఉద్వానమునకు వచ్చాను, కుమారుడు చని తిండి క్ సంగతి 
చెప్పగా నతడు “రాజ తాపసుడు నళించుసా అనెను అనంతరము 

బోధిసత్వుని సన్నిధికి జని “తాపస్కా నీవు తీసికొనివచ్చిన వనము 
లను పారవేయుము. అట్టు చేయవేని వినాశము నంభవించును” 

అనెను. తకొపసుడు “శృశానమున పారేసిన వనములు మాకు 

చాలును, నాకు ముంగళమునడనక కుతూపహాలము కదు. బుద్ధులు, 

ప్ర త్యేకబుద్ధులు, బోధినత్త్యులు నంగీకరింపని మంగళమునెడ కుతూ 
పహాలము యుక్తము కాదు. కావున బుద్ధిమంతు లద్భష్ట చివ్నాములను 

విశంసింపరాదు” అని | బాహ్మణునకు ధర్మము బోధించెను. కావ్యా 

ణుడు ధర్మము విని, (భమ విడిచి, బోధినత్వుని శరణు జొ చ్చ్పెను. 

బోధినత్యుు డపరిహిన జ్ఞానముచే బ్రహ్మలోక పరాయణు డయ్యెను. 

(| 
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స్యప్నలకుణ మంగ ళోత్ప్చాతములను 

నమ్మకమ్ముల విడనాడు నరు జెవండు, 

వాడు నిల్హించి యొల్లద్వంద్వములు మర్ల 

లోకమున జన్మ మెత్తగా లోపడండు 

బుద్దుడు భర్మోపదేశము చేసి ఆర్యసత్యములను (ప్రకాశింప జేసినపిమ్మట ఆ(వాహ్మ 

ణుడు ప్యుతుడు [శోతాపత్తి ఫలమున (పతిష్టితులైరి. 

బుద్దుడు జాతక'సారాంశము వెలువలించెకు అప్పటి తండి కొడుకులు ఇప్పుటి తంగడి. 

కొడుకు బే; తపస్వి “సే 

88 సారంభ జాతకము 

బుద్దుడు [శావ_స్సిలో విహారము చేయుచు నిందకు సంబంధించిన శిమోపధము (నియ 

మము) విషయమై చెప్పినది. 

వభొరయాన కద 

రెండుకధలును పూరోగ_క్ష నందివిశాల జాతకముతో (28) నమాన 
ములు, కాని ఈజూతకమున బేధినత్తుడు గాంధార రాష్ట్ర, ములోని 

తఠులిలా నగరమున ఒకానొక అని వృవభముగా సారంభ 

నామముతో నున్నాడు. 

అతీత కధ 

పలుకు కల్యాణ వాక్కు. లేపవలు రేలు 

పాపవాక్కు_లు రానీయ వలదు నోటు 

కుభవచస్సు లె సతతమ్ము శుభము గూర్చు 
పాపవాక్కు. పశ్చాత్తాప ఫలము నొందు. 

బుదుదు ధర్మా పదేళము చేసి జూతక సారాంశము 'వెలువనించెను. అప్పటి (వాహ్మా 

ణుడు ఇప్పుటి ఆనందుడు; (ాహవ్మాణి ఇప్పటి ఉఆత్పలవర్ష; సారంభము ER 
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బుద్దుడు జేతవనమున విహాలించుమ్కు ఒకానొక పాషండుని గూర్చి చెప్పినది. 

యరయాన కథ 

కుహాక జాతక ఆద్ధాలక జాతేకమున (457) వచ్చును, 

అతిత కథు 

పూరంము వారాణసిలో (బహృదత్తుడు రాజ్యము చయుచుండగా 
ఒకానొక  [గావుము (పక్కన  పటజటిలుడు నివసించుచుండెను. 

ఒక కుటుంటి ఆయన కై అరణ్యములో పర్షశాల వే రాయించు తేనయింటి 

నుండి అతని కాషోరము పంపుచుండెను, ఆకపటయితి  కీలవంతుడని 
కుటుంబి విశ్వసించి, చోరభయమువే తన సువర్ల నిష్క_శతమును పర్ల 
శాలకు గొనిపోయి అచట పాతి పెట్టి, దినిని నా పెటి తత. 
యతితో జెపె ను. “యతుల కీ విషయము చెప్పనక్క-రలే అదు. మాకు 

వర ద్రవ్యముమై కాంఠు యుండదు” అని యతిడు పలిెను. భడంతా, 
చి_త్తమని కుటుంబి వాని మాట నమ్మి వెడలిపోయెను, కొలది దిన 
ములు గడవనిచ్చి, ఆ దుష్టతాపసుడు వానితో జీవనము చేయవచ్చు 
నని ఆనాణాములను వేరొక -చోట పాతిపెట్టి వచ్చి, పర్హశాలలో నివ 

సించుచుండెను, ఒకనాడు కుటుంబి క భోజనముచేసి అదుష్ట 

తాపసుడు *ఆరాం, వాలవోజులనుండి సీ వోహణలోనున్నాను. జక్ష 

-వోటనే బహుకాల ముండుట నంనర్ల మగును, లోక నంనర్లము యతు 

లకు సివ్ద్ధము. "కావున నే వెడలిపోవుదును” అని పలికి ఆకుటుంది 

మాటిమాటికిని [బతివూలినను నిలువ నిచ్చగింప లేదు. 

“ఛభదంతా అ టయిన దయచేయుడు” అని కటింబి అతనిని 
ఊరి వెలుపలకు సాగనరాపెను, తాపసుడు కొంత దూరము పోయి 
కుటుంజిని వంచింపదలచి తన జటలలో గడ్డిపరక గూర్చి మరలి 

నచ్చెను, “గదంతా, మరలివచ్చినా చేల” అని కుటుందని యడిగెను, 
“ఆర్యా, మో యింటి కప్పులోసి గడ్డిపరక నాజడలో చిక్కుకొన్నది, 

ఈయని దాసిని నేము కొనిపోవరాదు. కావున దానిని తెచ్చినాను. 
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“ఛదంతా, దానిని పారవేయుము అని కుటుంబి పలికి, తృణముూ 

కూడ పమలవస్తువును (గహింపశు. ఆహో ఎంత 

ఈ యార్వ్యుడు అని భావించి, నంతోమించి, నవున్కరించి జటిలుని 

స నుకొొ'ల్పెను 

ఆసమయమున బోేధినత్తు శు వ్యావారార్థము తిరుగుచు రాత్రి 

అక్కడ వఏిడిసెను, తాపసుసీ మాటలు విని ఆయన స... ఈదుష్ట 
తాొపసు డితనిని మోసగించి యుండును” అనుకొని, కుటుంబితో 

“మిత్రమా, మారు తాపసునికడ ఏమైన దాచిపెట్టినారాళి అసి 

యడిగను, 

“ఆ, సువర్షినిష్క_ళతము దాచిపెట్టినాను.” 
“అట్లయిన, భద్రముగా నున్న "జేవూ పోయి చూడుడు” 

అంతట లనే పర్ష శాలకు జే. చూడగా సువర్లము “కాన 

శాలేదు,. అతడు ఫుముగా మరలివచ్చి ధనము కనబడలేదని 

చెప్పెను, కన మన్యులు హారింప లేదు, ఆ కూటతాపసుజే 

పహారించినాదు. రము, వాసిని నెంబడించి పట్టుకొందము” అని బ్రోేధ్స్ 

సత్త్వుడు కుటుంధి వెంట జస్కి తాపసుని పట్టుకోని కాలుపేకుల 

మర్దించి, బంగారము _తెప్పిం చెను. సువర్హ మును జూచి ఆయన 
“నిష్కు_శతమును హరించు నీవు తృణమా(త్రమైనను ధర్శమునుగూార్చి 

తలంప లేదు” అని పలికి, సిందాపూర్వకముగా ఈ గాధ చెప్పినాడు. 

ఓయి (ప్రీయభాష్కి నీవాక్కు. తీయ నగును 
వూర్ణముగ, నీవు తృణమునే పోల్చి చూతు 
-వేంకొనవు సువక్షమ్ము లెన్ని యున్న! 

బోధినత్వుడు డి ఉ (పకారముగా వానిని గర్ ౦చి, “కూట జటిలా, 

మరల నన్నది నిల్లు చెయకుము” అని యుప బేశించి, యథా కమ్మం 

గతో 

బుద్దుడు ధర్మో పదేశము చేస్తి కథలు సలిపోల్చి జూతకసారాంశము. వెలువలించెను. 

నాటి కుటిల తపస్వి నటి పాషండ ఖిత్వువు; పండిత పురుషుడు నేనే 
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బుద్ధుడు జేతవనమున విహరెంచుచు అనాధపిండికుని విషయమై చెప్పినది. 

ఎర్తమూన కథ 

సరిహద్దు 'దేశమువ నివసించు ఒకానొక (ేష్టి ఆయన మికుడు. 
| శేవ్ప్ ఆయనను ఎప్పుడు చూడలేదు. సరిహ హద్దు ప్రజేశమున పండిన 
క 500 బండ్ల శెక్కి_ంచి ఆ పీ తన మనుషులతో పాండు, 
డిసిసి (ఆావ ప్తికి కొనిపోయి మామిత్రుడై న మహా కేపి అనాధ్ధపిండి 
కుని సన్నిధిలో విక్రయించి, దీనికిబదులు నరకులు కొనిరండు”” అని 
చెప్పును, 

వారు మంచి దని (శ్రావస్తికి పోయి మహాశకేవ్వీని కలుసుకొని 
విషయము విన్న పించిరి. 

మహాంశేవ్వీ స్వాగతము పలికి వారికి ఉండుటకు చోటు, ఖరన్పులు 
ఇప్పించి, మిత్రుని కుశలవార్త అడిగి నరకులు అమ్వించి దానికి తగిన 

సామాను లివ్పించెను. వారు తమ (ప్రాంతమునకు మరలిపోయి, విషయ 

మంతయు తవు (గేప్పికి తెలిపిరి, 

ఆనంతరము అనాధవిండిక (గేష్టి. కూడ అ ేవిధముగా 500 బండ్ల 

నరుకు సరిహద్దు (ప్ర చేశమునకు నంసపెను, ఆయన పరిజనులు అచటికి 

పోయి, ఆ శేప్పిని కలిసికొనిరి, ఆయన “ఎచ్చటనుండి వచ్చినారుఃి 

అనెను, “నావ సి స్తినుండి; మిమిత్రులు అనాధవిండికేష్టిగారి వద్ద 
నుండి” అని వారు చెప్పిరి. 

“ఎవరి పేరో అనాధపిండికుడు కావచ్చును.” అని ఆటశేస్టి. నక్వెను. 
మోరు పొండుు అని వెడలిపోయెను; వారికి నివాననానము మూాపవేదు. 

ఖర్చు లీయలేదు. వాను తమంతట నే ననుకులు వీక్రయించి వాసికి 

బదులు వచ్చిన సరకులను బండ్లలో నింపి (శావస్టికి తిరిగి పోయి 

ఈ వృత్తాంత మంతయు అనాధవీండికునకు తెలిపిరి. 

కొన్నాళ్ళకు ఆనరిహవాద్దు (శ్రేష్టి మా "వనుకటివలెనే 
500 బండ్రలో సామాను నింపి (శావప్తికి పంపి మహా(శేవ్వీని కలిసికొన 
వలసిన దని తన వారితో చెపె స్పెను. వారిని మాచి అనాధవిండికుని పరి 

2 
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జనులు “మోకు నివాస భోజనాదికము లన్ని యు మేము కను 

గొందుము అని చెప్పి నగరము వెలుపల ఏదో ఒకచోట బండ్లు 
దింపించి “మీరు ఇచ్చటనే నిలువుడు. మోకు యగు భోజనము 

ముదలగునవియు, ఖర్చులును ఇక్క_డికే వచ్చును” అని చెప్పి 

వోయిరి. రా పరిజను లందరును గుమికూడి 500 బండ్లను 

కొల్ల గొట్టి, వారి వన్తములను పక్క_చుట్టలను చింపి ఎద్దులను పార 

దోలి, పతక ఊడదీసి, నేలపై బడవె చి, వాస కూడ 

గానివోయిరి, సరిహద్దు వాసులు భయపడి కట్టుబట్టలతో వేము (పాంత 

మునకు క్లీభుముగా పలాయనము వేసిరి (యేష్లి పరిజనులు మహాశేవృతో 
ఈవిహయము చెప్పిరి, ఇది చెప్పదగిన దని తలవోసి ఆయన బుద్దుని 

నన్నిధికి జని తొలినుండి తుదవరకును వృత్తాంతము విన్న వించెను, 

బుద్దుడు “గృహాపతిీ, శకివలము ఇబ్రప్తుడే కాదు. ప్రూరగము కోరాడ 

సరివాద్దు సిసి ఇట్టులే చేసెను” అని పూర్వజ న్నకధ చెప్పెను, 

అతిత కద 

పూర్వము వారాణసిలో (బవ్మాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 

బోధిసత్తు డానగరములో మహోవిభవ సంపన్ను డైనశేప్టీ 
యయ్యెను, సరిహద్దు (గావుసివాసియగు వర్తకు డొక డాయన 

నపహాయుడు, ఆయన ష్ నెన్నడు చూడ లేదు. అంతయును పై న 

జెప్పిన శ్రే జరిగాను. తనవారు చెసిన దంతయు విని బోధిసనత్తుణు 
“ద్రూూపీన దయకు బదులు కృతఘ్నుతి” అని పలికి, సమావిస్గుల కుప 

చేశ పూర్ణముగా పీగాధ ఎలి కను 

ఎవడు వూర(ోపకారమ్ము లెల్ల మరయు, 

దొరక రతనికి నుపకారపరులు మరల. 

ఈ|పకారముగా బోధినత్తుండు భరము బోధించి, జీవితము దాన 

ధర్మాది పుణ్య కార్యములతోొ గక కలో చిత. పదవిని పాంజెను. 

బుద్దుదు భర్మోపదేశము చేసీ జూతకసారాంశము వెలువరించెను ఆకాలమున సి 

హాధ్దు నివాసి ఈకాలపు సరిహద్దు నివాసి; వారాణసీ (ేప్టీ నేనే. 
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§1 మిత్త జాతకము 

బుద్దుడు జేతవనమున విహారము చేయచ్చు ఆలాేచింపకుంక పదార్హమల నుపయో 

గించుటను గూల్చి చెప్పినది. 

వుడయాన కథ 

ఆనముయమున భికతువులు చీవరాదులను అనాలోచితముగా 
ఉవయోగించుచుండిరి ఈనంగతి తెలిసి భగవాన్ “భికువులారా, 

నాలుగు పతే యములను అనాలోచిత ముగా నుపళయూోగింప రాదు, 

యాచన లేకుండ ఏవ డయిన నుపయోగించుట విషము వాడుట 
వంటిది. సూరంము కొందరు జనులు తెలియక విషము తిల చాల 

బాభపడినారు”” అని, పూర్వజన్నక ధ చెప్పెను. 

అతీత కద 

పూరంము వారాణసిలో (బహ్మాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 
బోధినత్త్యు డొకానొక సంపన్న కుటుంబమున = పెరిగి పెద్ద 

వాడయి అక్షదూూతకారు డయ్యెను ఒకానొక ధూర్వుడు బోది 

న పాచిక లాడుచు తాను గలుచు చున్నంతసేవు కేళి మండ 
లము కల్లి వేయక, ఓడివోయినపుడు పాచిక నోట డాచి, పోయినట్లు 

నటించుచు, పాచిక పోయినది అని ఆట | వెడలి పోయెడివాడు. 
బోధినత్వుడు (గహించి, దిని నంగతి చూచెద నని యింటిలో క్ న్ని 

పాచికలకు హోలాహాలము పూసి, బాగుగా నెండ బెట్టి, అవి కొొనిపోలు 

ధూ ర్తునితో “మిత్రమా, రమ్ము, వాచిక లాడుడముో అనెను, 
“మంచిది మిత్రమా,” అని వారు కేళిమండలము సిద్ధము చేసి, 
ఆయనతో ఆడుచు ఓడిపోయి, పాచిక నోట బెళ్చుకొనను. బోధి 
నత్వ్వుడు అది చూచి ఈ ముంగుము, తర్వలోన నిజము తలిసికొందువు 

గాని” అని యూగాధ పలికెను 

విసము వూసీన పాచిక వీడు [మింగ 

రూ పెరుంగకవ: యిప్పు వ్ భర్త, 

(మింగ రా దాని! బాగుగా (మంగు మార! 

కరినఫలితము నావల గనెదు గాక! 
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బోధినత్త్యుడు మాటాడుచుండగనే విప చేగముచే వాడు కన్నులు 
(తిప్తుచు వంగిపోయి మూర్చి్లైను. “ఇక పీనికి పాణదానము చేయ 
వల నని బోధినత్వ్వుడు జెవధ పరిభావితమైన వమన యూోగముచే 

వానిని తెప్పరిల్ల జేసి నెయ్యి, తేన్కె చక్కెర మొదలగునవి నాకించి, 
ఆరోగ్యము సమకూర్చి ఎన్నడు మోసము చేయకు మని యుపబే 
వ చానాది ఫుణ్య కార్యములు చేయుచు, తుదకు యభా కమం 
గ 

శాస్త ధర్మ్నోపటేశము జేసి జూతకసారాంశము వెలువఠకింబెను. అప్పటీ పండిత 

భూరుడు నేనే. 

92 మహాసార జాతకము 

బుద్దుడు జేతవనమున విహారము చేయుచు ఆయుస్మాన్ ఆనందుని నూాల్సి చెప్పినది. 

వీరయాశథన కద 

ఒకప్పుడు కోనల నశేశుని భార్యలు ఇట్లు తలవోసిరి. “లోకములో 
బుద్ద్ధడు అవతరించుట దుర్హటము అట్టి మానన్రడు జన్మించుటకూడ 
సంభావ్యము. సంపూ్ణేంద్రియములు కలవాడై పుట్టుట దుర్భటము. 
మాకు ఇట్టి దుర్లభమైన అవకాశము లభించినను, మాఇచ్చానునార 
ముగా విహారమునకు పోయి ధర్నమువినుట, ఫపూజచేయుట, దాన 
మిచ్చుట మొదలగునవి నసంభవింపలేదు. పెళ్టాలో పెట్టిన వస్తువులవలె 
ఈన్నాము, "కావున రాజుగారితో చెప్పి మాకు [దో ప -జేశము వేయ 
దగిన స్థవిరుని పిలిపించి ఆయనకడ భర్నమును వఏందుము. గహాణ 
"ఇూగ వ్రములగు వాసిని సిక రించి. చానాడి ప్రణ కార్యములు we 
దుము, ఈవిధముగా మా నదవకాళము సఫలమగును.” 
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వారందరును రాజుకడకుపోయి తవు ఆలోచన నిక* పకచిక, రాజు 

మంచిదని అంగీకరించెను, 

ఒకనాడు ఉద్యాన ముభో కీడింప తలపుకలిగి ౭.౫ తోటనూలిని 

విలిచి, ఆద్వ్యానము = చెప్పెను, తోటిచూలి కాద్య్యా 

నము బాగుచేయుచుండ ఒకానొక క వృతము క్రింద ఇట్లు *” bs 
యుండుట కానవచ్చి మాలి శాజుకడకు వోయి నం! వస్తా చాన 

వనము పరిశుభమైనది. వృతుము క్రింద భగవాన్ జపవేశించి 

యున్నారు అసి విన్న వించెను, 

“సాన్యా, మంచిది. బుద్దుని నన్ని ధికి పోయి భకా్మోపచేశములను 

విందము”” అని రాజు సునజ్జిత మైన రధ మెక్కి, ఉద్యానముచేకి ముద్దుని 
సన్నిధికి జ నెను, 

ఆనమయమున ఛత్రవాణి యను అనాగామి-జవానకుడు బుదునికడ 

కూూరుచుండి ధర్నము వినుచుంజెను. అదిమూాచి రాజు కొంచెముసేప్రు 

సందిద్ధ చిత్తుడై. నిలిచియుండె, “ఈతడు చెడ్డవాడు కాన పడు; అగు-దో 

బుద్దుని కడ కరారుచుండి ధర్మములు వినడు. “కావున బ్రత్రగం ఎ యోగ్యుడై 

యుండును” అనుకొని బుద్దుని కడకు చిని (ప్రణామము చేసి యొక 
(పక్క కూరుచుండచెను. ఉపాసకుడు బుద్దునకు అగారవము జరుగు 

నేమో యను భయముచే రాజు వచ్చి నంతనే లేచి ప్రణాదు లేమి 
యును చేయలేదు. ఇందువలన రాజు ఉపానకుని యవ అనంతుష్థ్ర 

చిత్తు డయ్యెను, 

బుధుశు గ్రహించి ఆసాసకుని (పశంసించుచు “మజవోరాజ్యూూ ఈ 

ఈ -నాస కుడు ఒర ధర్మ వ్వా త్త భోగములమిోాద వాంఛలేని 

వాడు అని చెప్పెను. 

“ఇతడు బుద్దుని [ప్రశంసకు తగిన వాడు కాడు” య. "రాజు 

“ఉపానకా, సీ శే నస్తువు కా కావలసినను చెప్పుము అనను ” ఉవానకుడు 

వుంచి దనెను. రాజు న కడ ధర్మోప దేశము వివి (పడ 

చేసి వెడలిపోయిను, 
ఒకనాడు (పాసాొదము మోద తెరచి యున్న డ్యారము కడ రాజు 

నిలిచి యుండెను. |పాతేకకాల ఫోజనము చేసి ఆయూూనకుడు ఛత్రము 
చేత బట్టి జేతవనమునకు బోవుచుండెను. రాజు చూచి ఆయనను 

f 

శృ] 3 రె కీ 
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రప్పించి *ఉవానకా, నీవు బహుశుతుడవు. మా స్రీలు మోాకొడ 

ధర్మములు విని గహింపగోరు చున్నారు. మోకు విశ్రాంత యున్న చో 
సీవ్రు వారికి ధర్మ (శ్రనణము చేయింప్రుము” అ నెను, “దేవ్యా రాజూంతః 

ఫురమున గృహస్థులు భర్మోప చేశము చేయుట కాసి, చరించుటకానసి 
ఉచితము “కాదు. ఆర్యులకు (ఫిమువులకు మాాతము తగును” అని 

ఉపాసకుడు పలి కెను. 

ఇతడు నత్వమే చెప్పినాడు అనుకొని రాజు ఆయనను పంప 

(స్ర్రీలను విలువ నంపి *భదలారా, మోకు ధరో్నోప బేశము చేయుటకై 

నెన్పుటనై. బుద్దుని కడకు పోయి భికువును పంపుమది వేడుదును, 

ఎనుఒదివముంది మహోన్లనిరులలో నుండి ఒకరిని పంపువుని కోరుదువా?” 
అనెను. 'వారంచళే ఆలోచించి ధర్మ భాండాగారికు డగు. అనంద 
స నిర్ణయించు కసిరి, 

రాజు బుద్దుని కడకు పోయి (పణామముచేసి యొక (పక్క తూరు 

చుండి “భె, మాఇంటి ఆడువారలు ఆనందస్థవిరునిక డ ధర్మము విని 

అభ్యసింప గోరుచున్నాను సమ్తుతవుగు నేనీ న. మాళఇంట' 

ఉప దేశము చేసి విద్య నేర్పునుగాకౌ” అని విన్న వించెను. 
బుద్దుడు సమ్మతించి ఆనంద స్ట్పవిరుని కాదేశ మిచ్చెను. 

నాటి నుండి రాజ,స్వీ,లు నవిరునికడ ధర్నములు విని అభ్య్నసించు 

చుండిరి. ఒకనాడు య చూడామణి  కానబడలిదు. రాజు 

మలో పోయినట్లు విని అఆమాతుంలను విలివించి అంతః పురములోసి 

జనుల నందరను పరీక్షించి చూడామణిని వెలువరింప వలెను. అని 

ఆనతిచ్చెను స్ర్రీలతో ఆరంభించి వెదికి మణి దొరక నందున 

జనులను (శవుపెట్ట జొచ్చిరి ఆనాడు ఆనంద స్థవిరుడు రాజ భవ 

నమునకు బోయెను. తొలినాడు స్హవిరుని జూచి నీలు హృహ్ట తృష్ట 
బ_ త్తములతో భది కప దేశమునకు వ'యినట్లు స్ట విణూరము 

నుండిరి, 

“నకు మారు అ ేదో విధముగా నున్నా రేల?” అసి స్థవిరు డడు 

Ar ర Gm, వ. మాడమణి పోయినది. అమాత్యులు 

రాజ MO గ్ర్రీలు ముదలుకొని లోపలనున్న వారి నెల్ల రను 

శేముపెట్టుచున్నారు. వమగునో మాకు తెలియకున్నది, -కాన్రున 
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ఏచార ముతో నున్నాముూు అని చెప్పిరి. 

సననికుడు చింతింప వలదని వాగే నోదార్చి రాజు కఎకు వసి పరచిన 

అఆననముడై కూరుచుండి “మహారాజా మావుణ్ శాయినడా?” 

అ నెను. 
కస్ట న అవును,” 

“మహారాజా, దానిని పట్టించ గలిగినా రా? 

“భ స్తే లోపలివారల నెల్ల రను పరిక్లించి [నవు ఇచిఇనను మణి 
లభింప తేదు.”” *వుపహోరాజా, జనులకు కైశము ము కలిగింపకుంహా సే 

మురుగు వడిన మణిని es క మున్న కి.” 

“భ నే ఏ మా యుపాయనములి 

“వుహారాజూ, పిండ దానము?” 

ప ఎట్టి ఇండదానము?”” 

“మహారాజా, ఎవ శెవరిపై అనుమాన మున్నదో వారిని వర్తి 

కూర్చి కుక యుర్ నార చేతులో మట్టిముద్దకాని, ఎర కుగడ్డికాండ గాని 

ఇచ్చి _పాతఃకాలమున నె ఈ ఉండలను తెచ్చి ఫలాని వోట్ ఉంచవలె 

నని ఆజ్ఞ్వపింపుడు. చూడాముణ్ని హరించినవాడు చానిని ఆయుండలో 

నుంచి నిధుష్ణస్థానమునకు గాని వోగలడు. మొదటినాడే తేగలిగినచో 
వుంట. అట్లు కానియెడల నెండవనాడు మూడవనాడు--ఈమధముగా 
కొన్నాళ్ళు ఈపని చేయింపవలయును, అట్లు చేసినచో జనులకు కస్ట 

ముండదు. మణియును లభించును,” అని చెప్పి స్థవిరుడు "వెడలి 

మోతను, 

రాజు నవిమని ఉప జేశానుసార ము మూడురోజు లాపని చేయించెను. 

మణి లభింప లేదు. నవిరుడు మూడవనాడు వచ్చి “మజ రావ్యా. మణిని 

బప సడ నే చిసారాి య నెను, 
arms ర 

“ధనే లేదు. 
“అట్లగుచో మహోరాజూ [పాసాదము మోది సె అంతిస్తుతో 

మారుమూల పూర్థ కుంభమునుంచి వాసిగా. బవాత్ గుడ్డ లు కు కలక 

సి రాజభవనములోని స్త్ర పురుషు లందరితో, ఆవ, శమము లన్నియు 

ఒక_.క్కు_టిగా మూతి కిందనుంచి చేతులు జున్ చావ అను, 

ఎసి ఆజ్ఞుపింవుడు,” స్థవిరు డువాయము చెప్పి వెడలిపోయెను. రాజు 
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ఆ,పకారమే చేయించెను. 

మణి నపహాకించినవాడు తనలో *ధర్శభాండాగారికుడు ఈఅధి 

యోగము చేప ట్ట మణిని ఇెలువరించునరకును ఊరకుండుట అనం 
భావ్యము, కావున వ్రక మణిని విడిచి వేయవలెను” అనుకొని, మణిని. 

గూఢము చేసి పట్టుకొని పోయి మూతి అడుగునుండి ఫాండములో 

బడడేధెను. అందరును ఈవలకు వచ్చినపిదప సీరు పారజల్లింపగా మణి 

లభిం ఇను, 

న్థనిరునివలన అరక్ కైశము కలుగకుండ మణి దొరకిన దని 

అ సంతుష్ట్రచిత్తు డయ్యెను. సౌాభము లోనివారును నవికుని మూల: 

మున ముహోావ్నధనుండి ee కొర “వం (పనన్న చిత్తు లయిరి, 

స్. శ_క్రచు రాజునకు వుణి మరల లభింఏన దని నగర మంతటను. 

బీక్షునంఘమునను క భిక్షువులు ధర్మసభ భో సమావిష్టులె 

ఆయనను ప్రశసించువాకై *ఆయువ్మంతులారా, ఆనందనవీరుడు 

తన బబు! శుత తతంముమే, పాండిత్వముచె, ఆఉబాయ కలతే 

లోకులకు [శవము కలుగకుండ మరుగుపడియున్న మణిని వెలువరించి 

నాడు” అని చెప్పు చుండిరి. 

బుద్దుడు వల “ఏల నంభావించుచున్నారు?” అనెను, ఈవిష 

యము అని వాపు చెప్పగా, బుద్దుడు “భితువులారా, కేవల మిప్పుడే 
కాదు; సూర్యముకూడ ఉపాయమున తిరక్సీన జంతువుల చేతులలో 
బడిన వస్తువును గూడ  వెలువరించినాడులో అని పూర్వజన్మ కథ 

చెప్పినాడు, 

ioe 

ey 

అతిత్క 

పూర్వము వారాణసిలో (బహ్మాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 
బోధినత్తుడు న అమాతు డాయెను. ఒకనాడు 

రాజు భూరిపరివారముతో ఉడ్యానమునకు బోయి వనాంతరములలో 

విహారించి, జల [క్రీడ చేయు కుతూపహాలము కలిగి, మంగళ వువ్క_రిణిలో 

దిగి రాణివానమునకు బా ర్హపంపెను, స్రీలు తమ శిరోభూవణము 

లను గీవాలంకారములు ముదలగునానిని దీసి, ఈ_త్తరాసంగములను 

ఊడదీసి పెళ్పైలలో పెట్టి చాసిజనమున. కప్పగించి వుమ్క_రిణలో 
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దిగిరి. అప్పుడొక ఉద్వానముర్క_టి శాఖాంతరమున సారు చుండి దేవి 
ఆభరణములను ఉ_త్తరయమును. పెక్లైపె బెల్టుట చూచి ఆమె 

ముత్యాలసరమును తాను ధర8ింపదలచి, దాసి అజా[గ_త్తకై యెదురు 

చూచుచుండెను. దాసి మొదట జాగరూకతతో నుండి, క్రమముగా 
కునికిపాట్టు పడ నారంభించెను. మర్క_టిచూచి వాయువేగమున 

చెట్టు దిగివచ్చి, ముూకాహారమును మెడలో వేసికొని, తిరి వాయు 

-వేగ్మున చన్తుక్క.ను. తేక్కి_న కొమ్మలనమై నున్న కోతులు చూచు 
నను ఛయముచే మర్క_టి ముత్వాలదండను చెట్టుతొరలో దా జను, 

వమియు ఎరుగనిడానివఆ నటించుచు దండను కసిపెట్టియుం డెను 

మెలకువ వచ్చి దాసి మూచునప్పటేికి ము_త్తముల దండ కనబడలేదు. 

దాసి భయపడి ఉపాయము కానక “చేప్కీ ముక్తాహారము నెవ్వడో 
యెత్సుకొని పరుగా_డి పోయినాడు” అని బిగ్గరగా అరశను, 

ఆ రతుకు లచ్చటికి జేరి చాసి కు రాజుకు విన్నవించిరి. 

రాజభటులు చోరుని కొరకు ఉద్యానము గాలించిరి. పళ్రెటూరి 

మందమతి యొకడు ఆశబ్దము విని భయమున పరుగెత్తేను. దొంగ 

కావచ్చు నని వానిని పట్టి బంధించి కొట్టి, “ఒరి ధూర్త చోరా, 
ముతాంల దండ నేల అపహారించితివి?”” అని యడిగి (ప్రహారించిరి, 

నను తీయలేదన్న-చో నా (వాణములు తీయుదురు. దెబ్బలతో 

(పాణములు పోవును, తీసినా ననుటయీ మేలు” అని వాడు భావించి, 

“చిత్తము స్వామి, తీసికొన్నాను” అని పలికెను వానిని బంధించి 
భటులు రాజనన్ని ధికి గానివోయిరి. *అమూల్యాాభ రణమును వారించి 

తివా?” అని రాజడిగాను, “చిత్తము దేవా,” విప్పు డెక్క_డ 

నున్నది?” “చేఐా, బీదవాడను. నా జీవితములో మంచము కాని 
కుర్చీ"కాని విలువగల వస్తువేది కాని యెరుగను. వీ నాచేత ఈపని 
చేయించినాడు. ఆక యిచ్చినాను, అంతయు ఆయనకు జెలి 

యును.” 

“రాజు (ేవ్వీ ని శులికించి “వినికడనుండి అమూలం పహోరమును 

ఒికాంటివా!” అ నెను, “చిత ము డేవా.”” *ీఇప్పుడది యెక్క._డ 

నున్నది?” *ప్రరోహితున కిచ్చినాను.” అంతట రాజు పురోహితుని 

చెలువ నంపి వెనుకటివలెనే ప్రశ్నించెను. ఆయన ఆలోచించి “రమ 

8 
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ఆస్థాన గాయకున కిచ్చినాను” రా జతనిని బిలిపించి “పురోహితుని 
కడనుండి హారము తీసీకొంటివా?” అని యడిగెను. “చి _త్తముబేవాం 
“ఎక్కడ నున్నది?” “మోహావశమున గణిక కిచ్చినాను, న్ 

రాజు గణికను చిలివించి యడుగగా గణిక “చేను తీసికొన తే” 

దన్నది. ఈ యయిదుగసురను (పక్నించునప్పటికి సాయంకాల 

మయ్యెను. “ఇప్పుడు (పొద్దు క్రుంకినది. శే పీసంగతి విచారింతుము” 
అని రాజు అయిదుగురను అమాత్యుల కప్పగించి రాజనగరులోనికి 

బోయెను, 

అప్పుడు బోధినత్వు డాలోచనలో పడను, ఈ యాభరణ 

ముద్యానములో వోయినది. గ[్రామోాణు డాసమయమున వెలుపల 

నున్నాడు. ద్యారములను బలవంతులు రహీంచుచున్నారు. "కావున 

లోపలివారు వెలుపలికి బోలేదు. లోపలివారు కాసి, వెలుపలివారు 

కాని దండ నెట్లు హారింపగలరు? ఈ చార్భాగ్యుని మూరతవలన 

(ేవ్వీ కిచ్చితినని చెప్పియుండును - [ప్రహరణములు తప్పించు కొనుటకు 

ల సృరోహితుని కిచ్చితినన్నాడు కై నొక్కా కాని? “స్రరో 

కితేనిగూడ కలిపినవో మే లని చెప్పియుండును పురోహితుడు 

గాయకుని కిచ్చితి ననుటలో చెరసాలలో గాయకునితో సుఖముగా 
కాలము గడపవచ్చునని చప్పియుండును. గాయకుడు గణిక కిచ్చితి 

ననుటలో సనిర్విచారముగా నామెతో కాలము గడపను 
మూడగా వీరితో నొక్క_గును దండ హారింప లేదు ఉఆద్యానము ఘున 

కేతు లనేకము కలను. అం డాడు కోతి హారము తీసియుండ నోపును, 

ఇట్లు తెలవోసి బోధినత్తుడు రాజును నమోాపింది, “మహారాజా, 

చోరులను నా కప్పగింపుడు. చే నాకృత్య్ణమును  పిశచారింతును” 

అనెను. “మంచిది పండితో త్తమా. శోధింపుడు” అని రాజు సమ్మ 

అేంచెను, 

బోధినత్తుడు తనదాసులను బిలిచి, “ఆయయిదుగురను ఒ కేవోట 
నుంచి ఛభ్యదముగా క నిపెట్టియిండి బారు ర హాన్యముగా చెప్పుకొను 

మూటలు నాకు 'జెలువుడు” అని వెడలిపోయెను. వా రశ్షు చేసిరి. 

అందరు నాక-నోట గూరుచున్న తరువాత (శశేష్టి (గామాణునితో 

కురి దుషనం సారీ, ఇంతకముందు మన మెన్నడైన కలీసితిమా?” 
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అనెను. “మహాేష్టి, నేను కొయ్యమంచముకూడ ఎరుగను. కాని 
మోతోడ్చాటుతో తెప్పించుకొనగలనని అట్లు పలికినాను. స్వామి, 
కోవింపవలదు” అని వాడు పలికెను. పురోహితుడు (ేవ్టితో “వీడు 
సీకీయనిడానిని నాకిచ్చినట్లు చెప్పితి చేమి?” అనను. “*ఉద్నోగుల 
మిరువ్రురము కలిసినచో త రలో కార్యము నెర వేరునని చెప్పితిని” 
అని (శ్రేష్ట పలికెను. *-బావహ్మాణో త్తమాా హారము నా శెప్పుడిచ్చి 
తిర?” అని గాయకుడ నెను. “మనము కలసియున్న పతుమున కాలము 

సుఖముగా గడచునసి అట్లు చెప్పి తిని” అని [(బాహృూణుడ నెను. పర్హ 

దాసి (గణికు గంధక్వునితో “ఏన్నడై న చేను నసీకడకుగాని, నీవు వ 

కడకుగాని వచ్చుట సంభవించెనా?ి అని గాయకువడిగెను, “సోడరీ! 

ఏల కోపించెదవు? మన మయిదుగురము కొంతతడవొౌక చోట నుండి 

న-చో నిరిచారముగా కాలము గడపవచ్చునని అట్టు చెప్పితిని” 
అని గాయకుడ నెను. 

దానులు వచ్చి బోధినత్తునకు సంగతులు విన్నపించిరి. వారు 
చోరులు కారని స్పహ్టమయ్యెను. మిర్క_టి హోరమును హరించి 

యుండునని యూహించి “మర్క_టి హోరమును క్రిందికి విడుచునట్లు 

ఉపాయ మాలోచఛచింపవలను అని బోధినత్యుడు చేవకులను బిలిచి 

“పూనలగండలు సిద్ధము చేయించి ఉదాంనములోని నర మ్ 

ట ములను బట్టుకొని ఆ దండలు మెడలలో వేసి ఏడిచి పెట్టుడు” అని 

చె ప్పెను. వా “"రావ్రకారమే కసిరి; 

ఆకోతులు నంతోవముతో ఉదాంనములో వివారించుచుండగా, 

ముకాహారమును డాచిన మర్కి_టి “పూసల దండలతొో నేమి? మంచి 

ముత్తెముల దండగే ధరింపవలోనని అహాంకారమువలన దండను బయ 

టికి దీసను. భటులు ఉపాయముగా ఆదండను మర్క_టి [కిందికి జార 

విడుచునట్లు చేస్తి దానిని గొనిపోయి బోధినత్తు న కిచ్చిరి. ఆయన 

దానిని రాజుకు జూపి “దేవ్యా ఇదిగో ముక్తాహారము, ఆ యయిదు 

గురును ఉదాగవములోని మర్క_టి దినిని తీసినడి” అని 
చెప్పును, “పండిత తమా, బక్టు మారు (గహించితిరి? ఎట్లు తెప్పించి 

తిర?” అని రా "జడిగను. ఆయన నమ_న్తము వివరించెను. 

'రాజుసంతుష్షుడె “వూరు పదవికి తగినవారు” అని [ప్రశంసించి 
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ఈగాథ, పలిశను, 

“రణమువేళను ళూర్యు మం(తమ్ము వేళ 

గోపన'సమర్రు, విందులు కుడుభువేళ 

ఇప్రబంధుల్క చిక్కు సాధీంచు వేళ 

బుద్దిమంతుని నోరుట పొసగుభుండు 

ఇట్లు రాజు ప (ప్రశంసించి వాహామేధభుము ఖునవర్షము 
కురియునట్లు ఆయనను న _సపరత్నములతో పూజించి, ఆయన ల 
-జేశము ననునరించి, 'ఛానాది ప్రూకార్యములు చేయుచు యధా 

కమ్మం గతో. 

స్త ధర్మోపటేశము చేసి స్తవిరుని (పళంసంచి జాతక సారాంశము 'వెలువలించెను. 

ఆ Be రాజు ఇప్పుటి “అనందుడు; బుద్దిమంత్సుడైన అమాత్వుడు KEE 
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శా_స్త్ర జేతవనమున విపాలించుచు జ్ఞాతి భోజనమును గూల్చి చెప్పినది. 

వనరమాన కద 

ఆనమయమున కొందరు భికువులు తరచుగా “ది మాతల్లి 

యిచ్చినది; ఇది మూాతండి యిచ్చినది; ఇది మాసోదరు డిచ్చినది; 

ఇది పినతల్లి; ఇది వినతం॥డ్రి ఇది అత్త ఇచ్చినది, ఇది మామ 

యిచ్చినడి” అనుచు జ్ఞాతులవివయ మై పలుకు చుండిరి శాస్త 
భియువుల కుపచేశి:ప దలచి, వారిని సమావేశ పరచి, “*భిక్సువ్రులారా, 
ఆలోచింపక జూతులనివయై వినియోగము చేయు ఖిషువులు మరణిం 
-చినవీదప యతుయోని గాని (పేతయోనిగాని పొందక తప్పదు. 

అలోచింపక ౌచేయుపని విషపానమువంటిది. నమ్మదగినవా రిచ్చినను 
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నమ్మదగనివా ర్చినను, విషము చంవితీరును. _పూరగకాలమున/హాడ 

విశ్యానపాత్రు లిచ్చిన వివముతిని కొందరు మరణించికి” అసి వారు 
బడిన. మినప పూర్వజన్నకథధ చెప్పును, 

అతత కథో 

సూరంము వారాణసిలో (ఒహ్మదత్తుడు రాజ్యము మవేయునుండ 

బోధినత్వ్వుడు మహావిభవ సంపన్నుడైన (శేమ్షి య్యను, ఆయనకు 

గోవాలకుడు కలడు, పంటకానున వాడు గోవులను తీసికొని యడవి 
లోసికి బోయి, యచ్చట గోకుల మేర్పాటుచేసి పశువులను కావాను-చు 

ేప్టికి అప్పుడప్పుడు పాలు నెయ్యి తెచ్చి యిచ్చుచుం డెను. ఆ గేకు 

అమునక నసమిోాషమున సింహము నివసించుచుండెను. సింహభయము 

వలన గోవులు తక్కువ పాలిచ్చు చుండెను. ఒకసారి గోపాలకుడు 

నెయి తెచ్చి యిచ్చినవుడు చవి “వఏమాయి గోపాలా చెయి 

యింతతక్కు._వ తెచ్చినావేమి? అనెను. వాడు కారణము చెప్పెను. 

“నింహమునకు దేని మాదైన పీత యేర్పజనా?” “సామి, 
శింహామునకు ఒకానొక శేడిమిోద పీతి. బో. రడి పో ట్రుకొనగ లవా।ో 

“ది త్రము నామా” “మంచిది. దానిని పట్టుకొన శరీరమ.మిోది 

రోమములపై విషము చక్కెర తరచుగా పూసి, ఆరనిచ్చి, ఒకటి 
రెండు రోజులుంచి, పిడిదికి పెట్టుము. దానిమోది (వీత్చే సింహము దాని 

ఇయొడలు నాకి, (పాణములు వీడుచును. వివుుటు సింహమునోళ్ళు, దంత 

ములు, [కొవ్వు చ తీసికానిరమ్ము” అని (శేప్పి. గోపోలకునకు 

"హోలాహాల మిచ్చి పం పెను, వాడు వలపన్ని, ఉహ జమున "లేడిని 

పట్టుకొని, As చెప్పినట్టు చేసెను, 
లీింహము లేడిని చూచి మహా ప్రీతిచే దానియొజలు నాక్ రాణ 

ములు విడిచెను, నోపాలకుడు సింహా మ శీకికొని బోధి 

నతని సన్నిధికి బోయెను. ఆయన “అన్యపీతి మానవలెను, బల 
నంపన్న మైన్ వగ రాజు ఆతి పీతిచే నంనర్హ్లము చెంది _ తేడియొడలం 

నాకి విషవశమున (పాణములు విడిచెను” అని, అచ్చట జేరిన వారికి 
భర ము బోధించుగాధ పలికెను: 
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విశ్వాసింపగ రాని విషయమ్మునందు 

విశ్వాసింపగ దగు విషయమ్ము నందు 

విశ్వాస ముంచుట విలిడితనము 

విశ్వాసవళశమున ఫీతి జనించు 
మృగమాతవలన ఆమృగ రాజునకును 

జలిగిన చందాన జరుగుట నిజము! 

ఇట్లు బోధినత్తుడు నమావిష్టులకు ధర్మము నుప -దేశించి దానాది. 

పుణ్య కార్యములు చేసి, తుదకు, యుభా కమ్ముం గతో 

శాస్త యీవిధముగా పలిషత్తుకు ధగ్మోప పడేళము చేస్తి జాతకసారాంశము వెలువ. 

ంచవు. ఆశకాలమున మహ కేపి se ce 

94 తరోమహంస జాతకము 

శాస్త వెళాలీనగర సమీపమున పాటి కారామమున విహారము చేయుచు సునత్షత్రో 
కుని గవాల్చి చెప్పినది. 

ఎరమూన కథ 

ఒకప్పుడు సునవతుడు అను భికువు వాన్నకు ఆపస్థాపకుడైై, 

పాతలు, చీవరములు పట్టుకొని ఆయన వెనువెంటనే తిరుగోచు, కోర 
ఈ(తియుని ధర్నము అంగీకరించి య పాత్ర చీవరాదులను ఆయనే 
నమర్పించి, కోరత(కియునికడ నివసింప జూచ్చెను ఆవల నతడు కాల 
కంజక___అసుర యోనిలో నుద్భవించు నమయమున నునకు[త గృవాస్టు 

అయి, వై శాలికి మూడ్యుపాకారములలోపల తిరుగుచు, వదో ఒకటని 
శా_స్హను నిందించు చుండెడివాడు _(శమణ గాతమునికడ లోకోత్తర 
మైన విషయము లేదనియు విశేవ ఆర్యజ్ఞూనము లేదనియు వాని నింద. 
“ శమణగెతెముడు తర్క_సిద్ధ మగు ధరి” పబేశము చేయును. ఆలో 
చనసిద్ధము, ఆ త్మానుభవసిద్ధము అగు ఉపదేశము చేయును. దుఃఖ 
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తుయము జేయు ను(ధ్రేశ్యముతో ధక్యోప బేశము జరుగును. భరము 
ననునరించువానిని దుఃఖముల-పూర్ష తుయమువరకు కొసివోవునుూ, 

ఆయుష్మూన్ సారివుతుడు భిషైరము పర్వటించు సమయమున 
ఆతడు ఆ(పకారిముగా నిందించు చుండుట విని తికిగి వచిన తపవాత 

భగవానునకు విన్న వించెను, *నారిప్పుతా, కుపితుడై. న మూక సునతు, 

(తుడు క్రోధవశమున ఇట్లు చేయుచున్నాడు. [కోధమునకు లోబడి 
అతడు ధర్నానుసారముగా చరించు వానిని దుఃఖతశయమువరకును 

కొనిపోవుచున్నాడు అనుటలో అతనికి తెలియకుండనే న్నాపశంన 

యున్నది. మూర్షుడు నాగుణములను (గహింప లేడు. సారిప్కుతా, నాకు 

షడభిిజ్ఞలు లభించినవి ఇదియును లోకో త్తర ధర్మము (దశ బలము), 

నాలుగు _వెశార ద్యజ్ఞ్వనములున్న వి. నాలుగువిభముల యోని పరి 

చ్చేదకజ్జున మున్నది. ఇది కూడ లోకోత్తర ధర్మమే నన్ను 
ఎవరై నను [శమణగాతముడు లోకోత్తర ధర్నములు పొందలేదని 
అన్నచో, అట్లు పలుకుట మాననిచో, అట్టి ఆలోచనను విడననిచో 

ఆమతమును విడనాడనిచో ఆతడు నరకమున కూల[దోయ బడును, 
నాయందుగల లోకోత్తర ధర మిట్టిది. సారిపు. తా, సునత్యయడు కోర 

తుతీయుని దువ్కు_ర కియమే, మిధ్యా తపస్సుచే ఆక ఎ్రమ్లుడెనాడు. అట్టి 

వాడుకూడ నావవై పు "మొగ్గక తప్పదు, ఇప్పటినుండి తొంఒదియొకట వ 

కల్పము మొదట ‘దీనియందు కొంచె మైన సార మున్నడా లేదా” 

అవి మాడవలె నను కోరికచే నేను పంగ్రౌండు మిభ్యాతపన్సులను పరికీ 
లెంచుచు చతురంగ యుక్త మైన బవ్మాచర్యవానము చేసినాను, 
ఆసమయమున తీపస్యుల యందు పరమ తపస్పినై, శుప్కు__జవితమును 

గడువు వారిలో పరమశువ్కు_ జీవితమును గడపు వాడగా, జుగుప్పితు 

లలో పరమ జుగుప్పితుడనై, ఏకాంతవాసులలో పరమ-ఏకాంతెసేవినై 

ఉంటిని” అని బుద్ధుడు చెప్పగా సారిపుత్ర స్థవిరుకు (వార్దించిన 

మాదట పూర్వజన్నకధ చెప్పును, 

అతిత క్ 

పూరంము 91 యుగములకు వనుక బోేధినత్తుడు కపట పరివాజ 

నమును పరీవ్నీంతునని తలచి, ఆజీవికపరివాజనము నవలంబించ్చి 
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డిగంబరుడై ధూళిధూసరితాంగు2ై ఏకాకిగా విహారించుచు మాన 

వులు కానబడినచో మృగమువలె పరుగౌత్తుచు, గోమయాదులు భతీం 
చుచు అ(|పమాద విహారార్థము అడపిలో పొదలో నివసించుచుండెను. 

చలిగాలి కొట్టినపుడు రాత్రి వేళ నీవలకు వచ్చి బహిరంగ ప్రచేశమున 
దిరుగుచు, సూర్యోదయ మయినంత నే నతడు పొదలో (ప్రవేశించును. 
రాతివేళ మంచులో తేడియునట్లు పగటి వేళ క్రొొముృలనుండి రాలు 

sass anh తడియు చుండును. దివారాతము లతడు చలిచాధ 

మీాంచుదుండెను వేనవికాలము పగటివేళ ఎండలోను, 'రాతివేళ 

వ. ని గాలిలేనిచోటను కాలము గడపుచుంజెను. అ్యశ్రుతపూర్యమగు 
సీగాధ యొకనా డాయనకు గోచరించెను 

అడవుల వసించి, వానకు తడిసిపోయి, 

ఎండ ఇండి నగ్నమ్ము గా నుండి, వీతి 

సోో(తునకు దూర మయ్యు నోహో యతండు 

సత్య మ న్వేషణమ్ము నే సలుపుభుం దెం 

ఇట్లు చతురంగ బ్రహ్మచర్య మనుస్టించిన బోధిసత్తునకు మరణ: 
జ. సిరయదర్శ్గనము కాగా నతడు ' '“ఈవత సిర్వహణము నిరర్థ 

కము” అనిగహించి ఆక్షణముననే (భవును భేదించి, సత్యమును 
గహించి, చేవలోకమునకు జనెను. 

ఇాస్ట భరో పదేశము చేని జూతకిసారాంశము వెలువరించెను, ఆకాలమున ఆజీవ 

కుడు నేనే, 

95 మహాసుదప్పన జాతకము 
కాస్థ పలిని ర్వాణశయ్యపె ప పండుకొని యుండ ఆనంద ప్లవిరుడు భే నస భగవాన్ 

ఈచిన్న నగర మున పలినిర్యాణము బె పాందకుండు గాక 33 gO వాకు),..ల విషయమై 

వెప్పినదెం | 
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వీరయాన కథ 

తధాగతుడు 'జేతవనమున విహారము చేయునమయమున సారిప్తుత్ర 
స్థవిరుడు కార్తిక ప్తూర్థిమనాడు నాలక గామమున ఉత్కన్న మగుకోష్టు 
మునే పరినిర్యాణము పాంజెను, మహామాద్దల్యాయనుడుకూడ కార్తిక 

మానమున అమా వాన్యనాడు పరినిర్యాణము వాంజిను. ఈవిధముగా 

(ప్రభానశిమ్యు లీరువురును పరినిర్యాణము పొందెనపివప్క “నేనుగూడ 
కుసీనగరమున పగిసిరాంణము పొందుదును” అని తలచి భగవాన్ 
పర్వటనము చేయుచు, క్రమముగా కుసీనగరము చేరి సాలవృతముల 
జంట (క్రింద డ_త్తర దిక్కుగా పరచిన శయ్యపై మరల లేవకుండు 
నంకల్పముతో పండుకొ నెను, 

ఆయుపా్న్నాన్ ఆనందుడు ఇట్ల నెను" చను భగవాన్ విషమ 

మయిన ఇట్టిచిన్న నగర మున అడవిలో సాలవృతు.ముల,[కింద ము 

ణము పొందకుండు గాక! భగవాన్, చంవా రాజగృహ (ప్రముఖ 

మహోనగరములలో వదో ఒకడానియందు పరినిర్యాణము పొందు 
గాక!” అనెను. 

భగవాన్ ఇట్లు పలికను ఆనండా, దీనిని అడవిలో నున్న ఇట్టి 
చిన్న శాఖానగర మనవలదు. నేను పూర్ణము సువర్శన చక్రవర్తిగా 

నున్నప్పుడు ఈనగరముననే యుంటిని. అప్పు డివి ద్యాదశ యోజన 
విస్తీర్ణము; రత్నఖచిత మైననాలుగు ద్యారముల నడుమ నున్న మహో 

నగరము. 

సషసిరుడు ార్షించినపివప పూర్వజన్నకధ చెప్పి మహాోసుదర్శన 

సూక్తము ఎలిశెను 

అతీత కధ్ 

ఆనవముయము.న సుడర్శనుడను రాజు సుధథర్శ్మ్వవాసాడము దిగి నమో 

సమయమున స_ప్తరత్నమయ మగు శయ్యపై కుడి పక్క_న బరుండియుండెను. 

ఆయనకు మరల తోచు సంకల్పము కడని (గహాంచి సుభదా బేవి 

“వా 8% వేల నగరములలో ఈ కుశావతి (ప్రముఖ రాజధాని. దీన్నిపై 

మన సుంపుడూ” ఆని పలికెను. “జేపీ, ఇట్లు చెప్పకము చీనిపై 
౧ ర. 

(పీతి లేకుండునట్లు ఉప దేశింపుము” “ఎందుచేత” “నేడు మరణ 
55 
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దినము.” దేవి రోదనముచేయుచు కన్నులు తుడిచికొని కష్టముమోద 
ఆమాటలు పలిక్సి మరల పెద్దపెట్టున ఏడ్చి మొత్తుకొనుచుంజెను. 

మిగిలిన 84 వేలమంది (స్రీలు ఏడ్చి యొత్తుకొనిరి. ఓర్చుకొనలేక 
అమా త్యాదులు కూడ దుఃఖంచిరి. “ధ్వనిచేయకుడు”” అని బోధి 

సత్తుడు పలుకునప్పటికి అందరును శాంతించిరి. రాణివపు తిరిగి 

ఆయన “దేసి దుఃఖంపకుము, తిలమాటత్రము కూడ నిత్య మను 
సంస్కారము లేదు. అన్నియును అనిత్యములే. అన్ని సంస్కారములు 
కాడ నిశించిపోవున వే అని ఆమె కుపబేశపూర్వకముగా ఈగాధ 
పలికెను, 

నిఖిలంసం స్కాారముల్ నిత్వముల్_ కావు; 

పఫపుటుక నిరోధమ్ము పాందించు టగును 

వానిధర్మమ్ము, లఅవ్యానిశమ మ్మె 

ఎం వేని సాఖ్యమ్ము నిచ్చును కాదె? 

ఈ(ప్రకారముగా  మహాసుదర్శనుడు అద్భుత ప్రాయమైన మహో 
నిరాణ(ము లత్ముముని చెప్పి, మిగిలిన మహోజనముతో, దానము 
చేయుడు, శీలము రశ్నీంపుడు, ఉపవానము చేయు చుంకుడు అని యుప 

జేకించి, చేవలోకపరాయణు డయ్యెను. 

భగనాన్ ధర్మో పదేళము చేసి జూతక సారాంశము వెలువలరించెను. అప్పటి సుభదా 

"జీవి ఇప్పటి రాహులమాత; (ప్రధానామాత్యుడు రాహులుడు; పళిషకత్తు బుద్ద పరిషత్తు; 

మహాసుదర్శనుడు నేనే. 

96 తేలప త్త జాతకము 

శాస సుమృరాష్ట్రమున నేతక నిగమమునకు సమీపమున వనఖుండమున విహారింధుచు 
జానపద -కళ్యాణీ-నూతమును గులించి చెప్పినది. 



96 తేలవత్త జాతకము 907 

వరమాన కద 

ఆసూతమున భగవాను డిట్లు చెప్పును “ఇకువులాతా, జనపద 

కళ్యాణి "వేరు విని జననమూహాము ఒక చో చేరినది. కల్యాణ్ నృత 

మునకు గానమునకు తగినది. స జరుగుచున్న 

దని విని జనులు గుమి గూడిరి. అందులో నొకశు జీవితముమిోవ వీత 
కలవాడు. మరణ మన్న నిచ్చగింపనివాడు సుఖము కోరువాడు, దుఃఖ 

మసహ్యించుకొనువాడు-వచ్చెను. అతనితో “*బయీ ఈపాత్ర 
అంచులవరకు కౌెలపూర్ణము,. దీనిని జననమూహాములో జనపద- 
కల్యాణి నడుమకు గానిపామ్ను,. నివెనుక నొకడు కత్తి యె త్తి నడుచు 

చుండును, నూ నెబొట్టు పడిన-నోట నతడు నిశిరస్సు Bree అని 

చెప్పవలెను. అప్పుకు భియువులారా, ౩ లపాతిధారి (పవ త్తతతో, 
(ప్రమాద పూర్వకముగా కొనివోవు ననుకొందు రా”? 

[ సై, అట్లు కొనిపోవడు”, 

“అర్థవివరణమున కె నేను ఉపమానము చెప్పితిని. ఫావార్ల మిది. 

&] ఖ్రఖ్రై అంచులవరకును నిండినవాత భిమునులారా, కాయాను 

గ ర (తక రెండవ పేరు. ఇందుచే భికువులారా, మన కాయానున్న ఎలా 

భావన చక్క _గా నన వలె నని (గహింపవలెను. 

ఈవిధముగా శా స్త జనపద-క ల్వాణి-సూ(త్రమున శబ్బములకు అర్థ 

ములకును వ్యాఖ్యా నముచే నో “పూర్యకాలమునగూడ తులం 

స్మృతిని కోలువోవక్క, నిరాాణ మగుచున్న దివ్యరూపములను 

చాంచల్యముతో జూడక రాజ్యము పడెసీరి, ఇది కరినకార్యము అసి 

వాన పం న ను రా ౦౪న చెప్పెను. 

అతత కద 

పూర్వము వారాణసిలో (బ్రహ్మదత్తుడు రాజ్యము చెయుచుండ 

జబోథధిన సత్వుడు రాజకుమారశతములో కనిష్షుడై. వుట్టి, యు_కృవయస్సు 

వచ్చినవి పిమ్మట "రాజ(పాసాదములో ప్రత్యేక బ బుద్ధులకు భోజనాద్యతిథి 

నత్కారములు జేయుచుం డను. భికుగణమును జూచి యత డొకనాడు 

తనలో “కులక్రమాగత మగు రాజ్యుమున కు పట్టాభివీ_కుడ నగుదునా? 
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కాకుందునా?ి అని యోచించెను. మమనాడు (ప తేకబుద్ద్భులు వచ్చి 
డెనకార్యముల్నకె శె యించిన కలశములలోని నీరు వడకట్టి పాద 

(పకాళనము చేసికొని తుడుచుకొని భోజనార్థము కూరుచుండిరి, 
అప్పుడు బోధినత్య్యుడు వారికి నవున్మ_రించి “మానాయనగారి 
యనంతరము చేను “రాజ్యమునకు వత్తునా?ి” అని సవినయముగా 

నడిగెను వారు విని కుమారా సీ వెన్నడును ఈనగరమున అభి 

వీ కుడవు కావు. రెండువేల [కోశముల దూరమున గాంధార దేశములో 
తకుశిలా నగర మున్నది. వడురోజులలో నీ వానగరము చేరగలిగితి 

వేని అక్కడ రాజ వగుదువు. కాని అచటికి బోవు మార్లమున 

కాం తారములతో అవాయవమను కలదు చుట్టి పోవుద మన్న దూరము 

మిక్కు_టము. అటపిమార్లమున బోవు చో పిశాచములు మార్ల పార 
మున గంధరం నగరములు సనిరించుకొసి యుండును, తారకలు 

చిత్రించిన వితానము [కింద అద్భు3 వర్షశోభితము రమణీయమునకు 

ఆవరణ పటసనంధయుత పర్యంక కములను pee బరింతురు. అతి 

మ. మ. రాతునాంగనలు పధికులను జూచి మృదుమధుర 

సల్లాపముతో “ఆర్యా, బడెలిన న పరూన ము: నాగంపక్ 

పూర్వము మాయాతిధ(మును పీంకరింపుడు” అని తియ్యగా పలుకు 

దురు. అంగీకరించి ల లోనికి గొనిపోయి తేమసౌందర్య (పఫా 

చమున ముగులను చేస్తి వాగు కామ విహారము నలివినవో ఆడు 

దయ్యములు భారెని నంవావించి ర_కృమూంనము లానగింతురు. అన 

యూన నాందర్విముచే పధికుల "నేత్రములను అవ్య క్తగాన మాధుర్య 

ముచే (శవణములను అతి న్యాదు భత్యుములచే చారి జిహ్వూలను 

మృదుళరిరములచే త్వగిం,దియమును. జయింతురు. కాని ఇంద్రియ 
నిగ్రహముతో సీవు వారిని జూడకుండ సూటిగా మార్గమున బోవుచో 
ఏడురోజులలో తెకుశిలానగరము చేరగలనవు, అచట అభివి క్తుడవు 

“కాగలవు” అని చెప్పిరి, 

“గదంతులార్యా మోరు చెప్పిన వూదగాడ దయ్యములు నాకు 

కోనబడునా!” అణ యతడు పయనమున తన కపాయము వాటిల్ల కుండ 

రహైనవసు స్తువును దయచేయు డని ప్రత్యక బుద్ధులను ప్రార్థించెను. 

వయుంతించిన సూతపైకతములను వా రతని కిచ్చిరి. 
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బోధినత్త్వుడు వారలకడన్సు తలిదండుల వద్దను "సెలవు కీళికొని 

“రాజ్యాభివీ కుడ నగుటశై_ నేను. తత్షశిలకు బోవుచున్నాను. 
మా రిచ్చటనే యుంశుడు అని తినవారలతో జెప్పెను. “మమ్ము 
కూడ రానిముు అని అయిదుశురు (పాక్థించిరి,. నాకెంబ మారు 

రావలదు,. తవు సాందర్య ప్రభావమున బాటగారుల మనసులు 

హరించి తవు వశము చేసికొని వారిని సంహారించి భక్షించు శాక్షన 

జన మా త్రోవలో నున్నది. వచ్చినచో మోకు హోని కలు”సను, ఆత శ 
విశ్యానముచే నేను పోవుచున్నానూ” అని బోధినత్తుకు చెప్పగా, 
అారు చ్త్కు మాతా ముకు దుష్టసుందర విగ్రహములను చూడము, 

మమ్ము నీచెంట రానిమ్ము” అని వేడుకొనిరి. బోధినత్తుడు “నే, 
ఇంద్రియ నిగహముతో బయలుబేరుకూ అని అయిదుగురను ₹౦ట 
దీసికొని వోయెను 

తమ గ్రామనమిాపముగా బోవుచున్న బోేధినత్ముని తవనుచపలను 
ఆడుదయంములు చూచుచుండెను. అనుచరులలో నొకడు దుష్టపిశాచీ 

లావణ్యాపహృత చతస్క్ము_. జ ననుకడుగు వేయుచుండగా గోసీవేల 
"వెనుకబశు చున్నావు” అని బో ధినత్యు డ నెను. కుమారా, 

పాదములు నొప్పు లెత్తుచున్నవి. ఈ లతా వితానము[కిండ కొంతసేపు 
విశాంతి తీసికొందును” అని వాడు పలికెను. “ఓయీ, ఇవి పిశాచ 
ములు వీని నాళింపకుము. “కుమారా వవుయినను నేక, ఇచ్చట 

విశ్రమింపక ఒక్క_ యడు గైనను వేయలేను. “మంచిది. సీ నిజస్యరూ 
పము తంరలోనే బయలు బకును” అని బోధినత్యుడు మిగిలిన 

నలు”సరితో పయనము నాగించెను, 
విషయ లోలుడు కామూంధుడు నగు వాడు విశాచముల వద్దకు 

బోయి వానికి లోపడగా, నవి వానిని చంపి ఛత్నీంచెను. ఆపిశాచ 

ములు బాటసారుల కన్న ముందుగా బోయి మార్లములో తావు 

మాయా (పభావమువేే చాందినీ నిర్నించి నానావిధ వాద్యములతో 

అవ్యక్త మధురముగా గానము చేయుచుండెను, అనుచరులలో గాన 
లోలు డగ వాడు నిను కడుగు వేయగా మొదటివాని దుర్లతియే 

వాసికిని ప్యకును, పిశాచములు పధికుల కన్న ముందుగా బోయి 

సుగంధ (దన్యభ రిత మైన దుకాణము “పెట్టినవి, గంధలోలుడు వెనుకకు 



810 జాతక కధ్లు 

తగ్గగా ముందరి యిరువురగతియే వానికిని పక్లైను. పిశాచములు 
పాంధులకంకు ముందుగాబోయి న్యాదుభ మ్యముల దుకాణము పెట్టి 

నవి. భోజనకియు డచటి వీశాచములకు భోజన మయ్యెను. వీమ్నటు 

పిశాచములు ముందుగాబోయి (తోవలో తమ మాయా[పభావముచే 
రమ్యుశ య్యలం రచించి వాసిపై శూగుచుండి యుండెను. సుఖాన కుడు 

బానినిజూది ఆగి, దుర్లతి ఇకార జను, 

తుదకు భోేధినచ్తుం డొకడే మిగిలెను. పిశాచములలో నొక 

మా|తము ముండి పట్టు పట్టి ఆరున నెట్లయిన సంహారింపవరా నసి 

"వెంట బోేవుచుం? డెను వననాసులు చూచి, ముందు వోవుచున్నవా 

నాపని సొ దాది నదిగా; “నజ్ఞనులారా, ఆ ఆయన నాభర్త అన్నది. 

బోధిసత్వునితో ఆటవికులు “న్యామో, పు ప్రప్పుమువ లె కోమలి, తకుణ్ని 
అయిన సౌర్య నిన్ను న యిలు విడిచి వచ్చుచుండగా తోడ 

గానిపోవక్క, ఆమె కాళ్ళీడ్చుకొని వచ్చునట్లు చేయు చున్నా 'వేమి?” 

అని యడగిది, ఈమె నా భార్య 5 "కాదు, పిగాచము. నా యనుచరుల 

నయిదుగురను (మింగినది” అన్నా డాయన. “అయో, నజ్జనులారా, 
వురువులు కోపావేశమున భార్యలను దయ్యము లని పిశాచము లని 

నిందించు చుందురు” అని పిశాచము పలికెను, 

అంతట పిశాచి శిశువును ప్రనవించినట్లు నటించుచు, బిడ్డను వీపుమై 
గట్టుకొని ఆయన వంట బోవుచుండెను. మార్ల మధ్యమున కానబడిన 

బా రందరును వెనుకటివలెనే అడిగిరి. బోధినత్తుడు 'వెనుకటివలెనే 
బదులు చెప్పుచుండోను, 

చివర కాయన తక్షశిల చేరెను. శిశువు నంతగర్థానము చేసి పిశాచి 

ఆయన ననుసకించుచునే యుండను. నగరడాంరము చేరి ఆయన 
విశాంతి మందిరమున గూరుచుండెను. ఆయన మహా_ల్హముచే దయ్య 

మాయింట (బ్రవేశింపచేరక సౌందర్య మొలకబోయుచు ాంగణమున 
నిలిచి యుండెను, 

తక్షువ్లా వాలకు డుద్యానమున కు బోవుచు పిశాచిని గాంచి 

మోహించి పరివారకునితో “ఆమె భర్త యున్నాడో లేడో కను 
పతి త ” అని పంపెను. “ఆమ్మా, సభ ర్ర యెక్క డున్నా డు?” 

అని వాడు (పక్నింపగా “అయ్యా, నాభ్నర్త విశ్రాంతి గృహములో 



96 తేలవత్త జాతకయు 911 

నున్నాడు” అని యామె చెప్పెను. “ఆమె నాభార్య కాదు. నా నహ 

చరు లయిదుగురను (మింగిన దయ్యము” అని బోధినత్తుగడు పలి కెను, 
“పురువులు కోపావేశమున తవు భార్యలను దయ్యము లసియు పెళా 

చము లనియు సనిందింతురు..” అని యామె చెప్పెను. ఈ విషయము 

లన్నియు పరిణారకుడు (ప్రభువునకు నివేదించెను. అనాయకమ/స నిధి 
(ప్రభువులకు చెందవ లెను,” అని రా జామనురప్పించి, వనుశు మై గూరు 

చుండ బెట్టుకొని ఊరేగి, (పానదాదము వ! ఆచితగ్భహాములో అవేశ 

పెశ్లును, రాజు న్నానము చేస్తి సుగంథాది లేపనము చేసికొని భోజ 
నానంతరము శయ్య పై బరుండాను, 

విశాచి కూడ భోజనము చేసి మోపహానరూపము ధరించి సండుప్హ 

-చిత్తుడై న రాజు (పక్క_న బండుకొని రోదనము చేయనాగాను, రాజు 

కారణ మడుగగా, ఆమె యి ట్లనెను. “మిరు నన్ను (త్రోవలోమాచి 
కుల గోతములు కనుగానికుండ అంతఃప్రుర',స్తీ,లు పెక్కు. రున్నను 

నా కున్నత పదవి నొనగ నున్నారు. నేను వీరి నడువు నినసించుచు- 

నీ కుల గోత్రములు తెలియను. తలిడండ్రు అవరో తెలియదు. మార్ల 
మధ్యమున లభ మయిన దానవు, అని పీరు నన్ను హాశన చేయు 

చున్నను సహించి యుండవలెను. మూరు నా కున్న తాధికార మిచ్చి 

నచో ఆషేపవింప వరతురుూ, 
“ఛే, నాకు నిరంకుశాధికారము లేదు. నెను రారాజునుకాను, 

నన్ను ధిక్క_రించు వారిమాడను, నేరములు చేయువారిమాదను 

నాయధికారము చెల్లును. నమ్మన్తరాప్త్రముపై సీకు నర్వాధికార 
మాూాయజాలనుూ అని రాజు పలికెను. 

“దవా, నాకు రాస్ట్ర ముమోదగాని నగరముమోదగాని అధికార 

మోయలేనిచో నగరి మద్యన న దయచేయుడు నేను వారిని పాలిం 

చెదను.”” అని యామె వేడెను. 

మోాహాంధుడై యుండుటచె రా Sc మంగీకరించి 

వాసాద నివాసి జనముపై నధికార మిచ్చెను, ఆమె నంతుస్ట్రచి త్తె 

రాజు సుఖనిద చెందువరకును వెచియుండి, వివృుట పెశాచ నగర 
మునకు జని పిశాచములను తోడ్కొ_నివచ్చి, రాజును తానే సంహ 
చించి తిని, అస్టిక లు మ్మాతము విడిచెను. పిశాచములు (సాసాదములోసి 
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కుక్కు_టములనుు శున కాది జంతువులను జనమును తమ పొట్టన బెట్టు 
కొన్ని. 

టు (వాసొాదదాగరములు మూసి యుండుటజూచి జనులు 

శుగ్గరగా శేకలువేసిరి (పకివచనము రానందున తలుపులు పగుల 

గొట్టి లోసికె జోయిరి. చేల నలుమూలలను అ వర జివి 

యుండెను, అప్పడు జను లిటుయోాచించిరి”” ఆ పెద్ద మనుష్యుడు 
తన వంట వచ్చు తరుణి తన భార్య కాదనియు, విశాచ మనియు 

'జెప్పీనాడు  నంశయములేదు మోవావశమున రాజు దానిని _ప్రానా 
దములోనికి గొనిపోయి, భార్యగా స్వికగించి యుండును. అది తక్కిన 
విశాచములను బిలిచి నసరంనాశ నము చేయించి యుండును.” 

నాటి రాతి బోధినత్త్వుడు మం(తించిన యిసుక శ్రమువై 

నుంచుకొని; మం(కపూత మైన సూత్రము ఖఅలాటము కతత... 

తలకు జ్యూ®ుకొని ఖడ్డ్లవాస్తుడై_ సూరోోదయమున  శెదురు చూచు 

చుండెను,  సెరులు (పాసాదాంగణమును బాగుచేసి కప్పులనుండి 

ఫుష్పగుచ్చుములు (జేలాడ దీసి. సుగంధమాలికల తో నోడల లంకరించి 

దాపముు పసి యిట్లు చింతించికి “సుందరి తన్ననుసరించినను ఒక 
మారుకూాడ క న్నె_త్తిచూడక, ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగి జ్ఞాన 

సపంన్నుడై నవాడు (ప్రభు నగుచో రాష్ట్రము సుఖముగా నుండును. 
ఆయనను రాజును చేయుదము 

రాష్ట్ర జనులు రాజనల్ల భులును వఏకాభిపాయులై. బోధిసత్వుని 
సన. నెన్ను కొని నగరమునకు గొసనివోయి, పట్ట్లాభివి క కుని “చేసిరి. 

బోధినత్య్వుడు దుష్టమార్ల చతుషప్టయమును వరి ప్రద. దళ ప్రాకార రాజ 

విధులు నిర్వ ర్తి రించుచు, ధర పరిపాలనము చేయుచు, దానాది పుణ్య 

"కార్యము లాచరించుచు తుదకు యథా కమంగ తో, 

బుద్గు డ డయిన తొ స్త కధ చెప్పి, ఈగాథ పలికినాడు - 

అంయలవరకును నించిన లేల 

ప్యాత భ[దమ్ము గా ప్పెడునబ్లు 

నిర్వారమయున నిచ్చ నిలిపిన వాడు 

చిత్తంబు మిగుల రకించుకో వలయు 

కా "స్త ఈవిధముగా ఊపదేశించి జూతకసారాంశము వెలువలించెను. అప్పటి రాజ 

కరప న ఇప్పటి బుద్ద పరిషత్తు; రాజ్యము భాందిన కుమారుడు నేనే, 
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శాస్త జేతవనమున విహారము వేయుచు నామసీద్ది భితువుకు గనాల్చి చెప్పినది. 

యరయాశ క్ 

ఒకానొక యువకుసిపేరు పాపకుడు. అతడు శ్రద్దతో బుద్ధ శాస న 

మున (పవజించెను. భిక్సువు లతసితో “అయుష్మన్, వానకా, "రమ్ము; 

ఆయువున్, పావకొ రము” అని విలిచెడివాడు, అతడు తనలో 

— లోకములో చాల చెడ్డది, అదృష్టహీన మయినది. 

నను వేరొకౌే చెట్టుకొందును” అనుకా నెను. 

అతడు hats కడకు జని “భ్గన్తే నాపేరు అమాంగలిక మయి 

3. a "వేరొక పేరు “పెట్టుడు” అని ని కోరను 

తహ తము. సంకేతమా|తము, “కేవలము విలుచుట కే 
అ ఫామమువల్ల అర్లసిద్ది యేమియును లేదు. ఉన్న 
రుతో నంతుష్టి నాందుము” ""అన్ెప్పెను. 

ఆతడు మాటిమాటికిని పట్టుపశ్లును, ఈనంగతి భికునంభఘుములో 

తెలిపిపోయిను, 

ఒకనాడు ధర్శనభలో  భికువులు సమావిహ్ట్యల “ఆయుష్మంతు 

లారా, ఆధియువు నామములో సిద్ధి (గ్రహించి, మంచి సేరుకోసము 
వెదకుచున్నాడు” అనిరి. అప్పుడు శాన ధర్శనభలోనికి వచ్చి 

కఫికువులారా, ఏమి నంభావీంచుచున్నారు?” అనను, ఈవివమయము 

అని వారు చెప్పిన పిదప శాస్త “భితమువులారా, ఇత డిప్పుడే కాదు, 
పూర్వముకూడ నామసిద్ధి - అసి పూర్వజన్నకధ చెప్పినాడు. 

అతీత కధ 

పూర్వము తక్క_శిలలో బోధినత్వుడు నీఖ్యాతాచార్యుడై, 500 
తిష్మ్య్యులకు పెదాధ్యాపనము చేయుచుండెను. అందులో నొక 

మఘూాణ న కుని పేరు చావకుడు, పాపక్కొ. రము, వాపతా, పొమ్ము. అని 

తరచుగా నందరు ననుచుండుటవే వాడు విసిగి తన పేరు అమంగళ 

కరముగా నున్న దని తలచి, గుకువు సన్నిధికి బోయి “ఆచార్యా, 

40 
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నా పేరు అవుంగళకరముగా నున్నది. శారొళ రు అను గహీంపుడు” 

అని యడిగను, “నాయనా, పొమ్ము. చేశాటనముతలతో నీకు మంగళ 

కర మని రుచించిన సేకు తెలిసికొని నచ్చినపిమ్మట సీేరు మార్చి, 

ఆపే నుంచెదను అని యావానుండు పలిశెను, 

చిత్త మని శిష్యుడు పాధేయము తీసికొని బయలు బేరి [గామములు 

దాటి నగరము చేను, అచ్చట జీవకు డను పురువుడు చనిపోయెను. 

జ్జుతు అతనిని శ్నణానమునకు మోసికొని పోవ్రచుండగా పాపకుడు 

చవరాచి “ఈయన వే చేవ? అని యడుగగా వాకు జీవకు డని 

చెప్పిరి, 

“జీవకుడు కూడ చనిపోవునాళ” 

“జీవకుడు చనిపోవును, అజీవకుడును చనిపోవును. చేరు నం 

మూ్యతము, స్వ్ర్ర బుద్ధిహానునివ లె నున్నావు”. 

అత డంతట తన నామ విషయమున నుదాసీనుడై నగరములో 

బవేశించెను, ఇంటికి భత్యము కొని రాలే దని వాకిట బడవైచి 
యజమానుడు యజమానురాలిని (తాటితో గొట్టు చుండెను. దాని 
చేరు ధనపాలి. దానిని పాపకుడు చూచి “ఈను నేల 'కొట్టుచున్నారు”. 

అని యడుగగా, వాడు “ఇది భత్యము తేలేదు.” అని చెప్పను*ో ఈమె 
చీ రేటులో” ోఛనపాల”, ో“ధనపాలి యను పేను గలది ఒకనాటి 

బలమును నంతరించలేదా?” 
బన పాలి గాని నిర్షనవాలి గాని దుర్లతి ను చెరు 

bee మాత మే. స బుద్ధిహీనుని వలి 'నున్నావ్ర 

అతడు నామము విషయమై మరింత యుదానీను డామయొను. నగరము 

కుడి-చి మార్హమున బోవుచుండగా విణార[గస్తుడు కానబడెను. 

“ఆర్యా వల విచారపడుచున్నావు?” అని యాతడు |పశ్నింపగా 
“మార్లము తప్పినాను సామి” అని వా డనెను. “క చే -రేబి*ి” 

“ వాంధ కుడు” “పాంధకుడు కూడ [తోవ తప్పునా”ి *పాంధకుడు 
గాని అపాంధకుడు గాని త్రోవ తప్పును. నామము సంజ్ఞా మాత్రము, 
స్ు బుద్ధిహీనుని వలె నున్నావు.” 

పాపకుడు తన వెరు విషయమై మిక్కిలి ఉదానినుడై బోధినత్తుని 
నన్ని ధికి వచ్చెను, అచార్యు డతనిని జూచి *నాయనా, మంచిపేరు 

జ్ 
షా 
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దొరకినదా? తిరిగి వచ్చినావ్ల” అనెను, 

“ఆచార్యా, జీవకుడుగాని అ జీవకుడుగాని మరణించును. ధనవాలి 

యయినను ప నజారాయాయినను దుర్లతి చెందును, పాంధకుడును 

అపాంధకుడును “తోవ తప్పుదురు. చేరు సంజ్లా సూత్రము. నామము 
వలన సిద్దిలేదు. కర్శ్యమువలన నే సిద్ది. ఇంకొక చేరు వలదు. ఉన్న చేశే 

ఉండనిండు”” అని శిష్యుడు విన్న విం చెను. 

శిష్యుడు చరాచినవియు విన్న వియు కలికి బోధినత్తు డీగాధ పలి 
కైను, 

జీవకుడు పోయె ధనపాలి జెంచె లేమి, 

అకట్క పాంధథకుడును గూడ నడవి బ్ర. 

వాలి నందర వీక్షీంచి వచ్చె మరలి 

పాపకొడు నామమందలి [భాంతి విడిచి. 

శాస్త జూతకసారాంశము 'వెలువలించెను అప్పటి నామసిద్ది ఇప్పుటీ నామసీద్ది; 

ఆచార్య పరిషత్తు చట బుద్దపరి పత్తు; ఆచార్యుడు నే, 
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శాస జేతవనమున విహారము చేయుచు టక్కూలి వర్తకుని గూర్చి చెప్పినది. 

వలయాన కథ 

(శావ_స్తిలో నిరువురు ఆమ్మడి న్యా వారము చేయుచుండిరి. వారు 

బండ్రలో సరకులు గొని (గ్రామములకు గొనిపోయి లాభము తీసి మరలి 
వచ్చిరి. అందులో మోనగా డిట్లు తలపోధాను* “ఈవ ర్త్వకుడు చాల 

రోజులు భోజనశయనములు లేక కహ్వపడుచుండెను, ఇష్పూ డింటిలో 

నానాపిధములణగు స్వాదిష్టు శతా జ. స నిండియుండుటచే కడుపుసిండ 
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తసి అజీర్ల మువలన మృతి చెందును, కావున నరకులు మూడు భాగ 

ములు చేసి ఒకభాగ మతినిబిడ్లల కిచ్చి రెండుభాగములు. నేను త్రీసి 
కొందును. 

"నేడు పంచెవను, శేస్సు పంచెదను. అనుచు వాడు నరకులు పంపిణి 
చేయకుండెను, బుద్ధిమంచు డగువ_ర్హకుడు బలవంతముగా వానిచే 

సరకులు విభాగము చేయించాను, అంతట విహారమునకు పోయెను. 

అచ్చట శా_న్థకు (ప్రణామము చేసి కుశల వుడిగినవీదప శొన్న అత 
నితో “చాల ఆలస్యము చేసినావు. కొంతకాలము క్రిందట వచ్చియు 
బుదసేవకు ఇంతజా గయిన బేమి*** అనెను. 

అతడు జరిగిన నంగతి అంతెయు విన్నవించెను. 

“ఉవానకా, కేవల మిప్పుడే కాదు, ఆవర్తకుడు పూరంముకూడ 
మూానకాడ, వనుకకూడ నిన్ను వూనసగింపయత్నించినాడుో” అని. 

పూర్యజన్గుకథ చెప్పెను. 

అతిత కది 

పూర్వము వారాణసిలో _ఒపహృృదత్తుడు "రాజ్యము చేయుచుండగా 

బోధి నత్య్వడు వారాణసిలో వణిక్కులమున  బుట్లినాడు, నావుకర 

అము నాడు అతనికి పండితుడని పేరు పెటిరి, అతడు పెద్దవా డయిన 

కదప చేరిక వణిజునితో కలిసి బాంపారము చేయసాగినాడు. వాని 

చేరు అతిపండితుడు. వారు వారాణసినుండి 500 బండ్లతో సరకులు 
చేసి జనపదమునకు బోయి వ్యావారము చేసి, లాభముతో తిరిగి 

వచ్చిరి. వారు ధనము పంచుకొనుకాలమున అతిపండితుడు “నాకు 

శెండువంతులు రావలి నన్నాడు “ఎందుచేత?” “సీవు పండితుడవు, 
చేనే అతివండితుడను. పండితు డేకభాగమునకు అతిపండితుడు రెండు 
భాగములకు నరులు” 

“సరకులలోను ఎద్నులలోను మనకు సరినమాన భాగములు కదా? 

వేకు రెండు వంతుతేల రావఆను?” 

“అఆఅతిపండితుడ నగుటచేత * 

ఇట్లు వారి వివాదము కలహాములోనికి పరిణమించెను, 

అంతట అతిపండితుడు “దీని కొక యుపాయమున్నది” అని 
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చింతించి తన తం|డిని ఒక చెట్టుతొరలో (ప్ర పెశ వెట్టి “ముము వచ్చి 

నిన్ను కోరిన పుడు అతిపండితుడు చెండు భాగముల కసి అని 

చెప్పవలె నని కోరను, తరువాత వాడు బోధిసత్వుని కడకుబోయి 

“మిత్రమా, నాకు రెండు భాగములు వచ్చుట యు కమా శాక 
వృతు. "దేవతకు వ రమ్ము, పోయి యడుగుదము” అని యత 

నిని గొనిపోయి “ఆర్యా, వృక్ష దేవతా, మాతెగవు తిరు wes 

అనెను. అప్పుడు వానితం(డి సరముమార్సి “సంగతి తెలుపుము 

అనెను. “వ్రితడు పండితుడు, నేను అతి పండితుడను. మేము కలిసి 

వ్యాపారము చేసినాము. అందు ఎవని కెంత భాగము రావలెను” 

అని అతిపండితు డనెను. ““పండితున కొక భాగము, అతిపండితునకు 

రెండు భాగములు” అని బదులు పలుకు వినబడెను, ఇట్లు నినిక్సి 

తార్భమును విని, బోధినత్తుడు “డదేవతాభావముగాని “అ జేవళా 

భావేముగాని యిప్పుడు శయ ఈ “అని యెండు గడ్డి తెచి, 

ర నింపి సనిపళ ముటించెను అగిజాంలలు వా ఏంచచినప డతి 

ie తండి న NG మ పట్టుకాని | వచ్చి 

వత్తా మై బడి యాగాధ చెప్పినాడు 

సండితుం డనుపేర పరగుట మేలు, 

అతిపండితుం డన్న హోనికరంబు, 

అతిపండితుం ఎదేనయట్టి నాకిొదుకో 

కుణములోే నగ్ని పాల్ కావించె నన్ను. 

ఉభయులు నంతట నసమభాగములు తీసికొని -కాలక్రవామున 
యధా కమ్ముం గ లో 

శాస్త జూతేక సారాంశము "వెలువలించెను, అప్పటి కుటిలవర్శకుడు "సటి కుటజిలవర్త్య 

కడు బుదిమంతు డైనవ ర్తకుడం నేనే 
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_స్ప జేతవనమున విహారము చేయుచు ఒకా నొక అజ్జుడు అడిగిన (ప్రశ్నకు (పత్యు 
స్ట 

వరమూన కథో 

ఇందలివస్తున్సు సరభంగ జాతకమున (522) వచ్చును. 
కసారి భికువులు ధర్శస భలో నవాపిష్షులై “ఆయుప్ముంతులారా, 

బుద్దునినంక్స, ప-జఉపటబేశములను ధర్నసేనాపతి సారిప్కుతుడు నవి నర 
ముగా చెప్పినాడు” అని స్థవిముని (ప్రశింసించు చుండిరి. శాస్త అరుడెంచి 
“భికువులారా, ఈ నమయమున ఏమి నసంభాషించుచున్నా?” రనెను. 
ఈవిషయము అని వారు తెలివీనవీదస శా స్త ోభికమువులార్యా గాక 
పుత్రుడు ఇప్పుడే కాదు; పూర(ముకూడ నానంకీ ప్త కధనము వి న 
రిం-ది వాఖ్యానము చేసినవాడు” అని పూర్వజన్నకథధ చెప్పెను, - 

అతత కధ 

పూర్వము వారాణసిలో (బహ్మదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 

బోధినత్త్యుడు ఉదిచ్యయచాహ్మాణ వంశమున బుట్టి, తహరిలలో నమ_స్హ 

విద్యలు పూర్తిచేసి, కామమువిడి-ది (ప్రవజించి, పంచాభిజ్ఞ లను అష్ట 

నమాపత్తులను పొంది, హిమువుత్సచేశమున నివసించుచుండెను. $500 
తాపసు లాయనచుట్టు చేరిరి, ఆయన పెద్దశివ్యుడు నగముమంది 
తాపసులను వెంట బెట్టుకొని వగా కాలమున ఉప్పు చింతపండు కొరకు 

మానవ నివానములకు భోయును, బోధినత్వుని నిర్వాణసమయము 
వచ్చెను, “కుకు ఏ గుణములు లబ్దమయినవి?” అని శిష్యు లాయన 

నడిగిరి, 

ఆయన నా _స్టి కించిత్ అని పలికి, అభాస్వర (బహ్మాలోకమున 
జన్మించెను, బేధిసత్త్య్ణలు రూపసమాప డి పొందియును అరూప 
లోకములో జనింపరు 

“ఆవార్నున కధిగమము లేదు అని శిష్యులు దహననంస్కాార 
ములు నరిగా చెయలేదు, 
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వెద్దశిష్యుడు వచ్చి “ఆచార్యు "ల టున్నారు?” ఆసి అడిగి కాలము 

వ ము త అధిగమమును గూర్చి ఆచార్యుల. నడిగితిరా 

య నెను, “నా స్థి వి కించిత్ అని ఆచారయ్యులవా రనుటవే' మేము వజేవ 

నత్కారము టా అదు” అని శిష్యులు చెప్పిరి, 

“ఆబారుంలవారి వచనార్థము మారు (గహింపలేదు. నా సి కించిత్ 

అన్నప్పుడు మహో హాకూన్యత' త్ర త్తమని యర్థము. ఆచార్యులవారు 

ఆచింతిత జ్ఞానాయతన ఛా చ కలవారు” అని వృద్ధశ్ ష్యుడు 

మాటిమాటికి చెప్పినను వారికి విశ్వాసము కలుగలేదు. వారి యవిశా 

సమును బోధినత్త్యడు (గహించి “బుద్ధిహీనులు! నాప్రధానళిష్యుసి 

వివరణమును ఏరు నవ్నులేదు. ఏరి కీవిషయము [పకటింతునూ” అని 
(టహ్మాలోకమునుండి వచ్చి (పభానమువలన ఆశ్రమముమోద ఆకాశ 

మున నిలిచి, (ప్రణానశిమ్యుని (ప్రజ్మాఫావమును వర్ణించుచు ఈగాధ 

వలి కెను 

(పజ్ఞావిహినులు పదివంద కైన 
అరముటకం కు 'సహా(సవర్హముల్కు 

ఊ_త్తేమం బగు (పజ్బె నొ ప్పెడి వాడు 

ఆతడు మాటలం దర్డ మెరుంగు! 

ఈప్రకారముగా మహానత్తూ శాకాశమున నిలిచి, ధర్మ ముఎటె 
శించి తాపసులను మందలించి, |బహ్నలోకమునకు బోయెను, జీవి 

తాంతమున ఆతావసులుకూడ (బ్రవ్మాలా కమునకు వోవుట కర్ష్యులమురి. 

శాస ధర్మోపదేశము చేని జాతేకసారాంశము వెలువరించెనుు అప్పటి (పథాన 
శిష్యుడు ఇప్పటి సౌాళలివ్యూతుడు; మహా బాహ్మాణుడు "ననే, 
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శాస్త శాక్యదేశములోేని కుండియ నగరమువద్ద కుండభాన వనమున విహారము 

“చేయవు కోలియ రాజకుమారియు ఊపాసికయు నగు నుపష్పవాసను గూల్చి చెప్పినది, 
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బోరోయాశ కధ 

ఆయము ఏడునంవత్సరముల పాతం గర్భము ధరించి నపాహ 

కాలము గర్భము భగ్న మగుటచే ౫ చబాధపనుచుండను. ఆమెకు వాల 

వేదన కఠలి7ను, అట్టి బాధ కలిగినను అతడు భగవాన్ నమ్యక్ 

సంబుద్దుడు; ఇట్టి దుః 'ఫవినాశము కొరకు ఉపదేశము చేయుచున్నాడు; 

ఆభగవానుని (శావకనంభుము స్య పతిపన్న మైనది ఇట్టి దుఃఖమును 
తొలగించుట (పయత్నించుచున్నది లం తము. ఇట్ల్టిదుః ఖును 

లేదు... అను మూణు ఆలోచనలు చేయుచు బాధ “సహించు 

చుంజెను. ఆమె తన భర్తను వెలిచి శా స్తకడకు కొని వోవలసిన 
దనియు ఆయనకు (పగ శ్చాముము క్షి స్థికిగతలు తలుపవలసినదనియు 

చెప్పును 

శాస్త అతని ప్రశామము మాచి “*కోలియకువూరి సుప్పవాన 
సుతా నుండుగాక. తాను ఆరోగ్య ముతో నుండుటయీకాక 

ఆఅకోగ్యవంతు.ై న కుమారుని కనునుగాకొ అని ఆశీర్వదించెను, 

భగవానుని నోట మాటలు వెలువడినంత నే కోలియకుమాారికి 

సౌఖ్యము కలిగను; ఆమె per న కుమారుని కనెను. ఆము 
భార్త ఇంటికివోయి (పనవమగుట గెలిసికొని “ఆశ్చర్యము! మహోశ్చ 

ర్గము: తభాగతువి పతాప పకా అత్యం తొశ్చిర్యకర్వమై వెన పిహయముూ 

జరిగినది” అన్నాడు, 

సుప్పువాన పుత్రుని కని తన భర్తతో మరల శాస కడకు పోయి 
బుద్ద ప్రముఖు భొతు సంఘమునకు నవాహకాలము Pe నిమం|తేణము 

చేయుడని చెప్పెను, - ఆకాలమున మబో le AO ప 
కుడు బుద ప్రముఖ ర స సిమం[తించెను. శాన స్ముపవాన 

కొరకు దానప్రచేశము (ప్రత్యేకించి స్థవిరుని ఉపస్థాపకుని. వెంటపంవీ, 
దానమును తాను నంఘముకొరకు “ పీకరంచితిసేని నూచనచేసును. 
ఆమె నడజననాడు నీవ బే కుమారుని చక్కగా అలంకరించి శా_స్తకును 

భితునంభఘుమున కును వానిచే (ప్రణామము చేయించెను. [కవముగా 
వాసిని సారిప్పుత పైదికంనికడక్తు గానిపోయిన పిమాట సారిప్రుతే స్టవ్ 

రుశు కుశల నమావారవుడిగి “వమి శీవలీ చక్కాగా ఉన్నావా?” 
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అనెను. “భ న్స. నాకు సుఖమెక్క_డిది? నేను ఏడునంవత్సరములపాటు 

లోహాకుంభి నరకమున నుంటిని” అని ఆయనతో సంభామా పెను, 

అతని వాక్కులు విని *వడుదినముల ఫృుతుడు ధర్మ సేనాపతితో 
అలోచన  సలుపుచున్నాడు” అనుకొని సప్పవాన (పనన్నచి_త్త 

యయ్యెను. శొ_స్స ోనుప్పవాసా, ఇట్టి పుతులమాద ఇంకను కోరిక 
ఉన్న చా?” అ నెను, 

or ఇట్టిపు,తులు ఏడుగురు లభించుచో ఏడుగుపను కావ 

"లెను” శాస్త ఉదానము చెప్పి అనుమోదము చేసి ఎడలిపోయెను, 
కీవలీకుమారుడు వడనవట బుద్దశాననమున అత్నంత శజ్టాపూర్వక 
ముగ _ప్మవజంచి, ఇమయవదిఏండు సిండునప్పటిక ఈసనంపద త sn పుణ్య 

వంతులలో అగ్రగణ్యుడై జగత్ వ్యాప్తముగ అర్హత పదవి పొంది 
వుణ్యావంతులలో, (సధవముస్థానము నొంజెను, 

ఒకనాడు ధర్మనభలో కరారుచుండి భితున్రలు, “ఆయవ్నంతు 

తలారా, కీవలీస్థవిరుడు ఇట్టి మహాపుణ్యాత్ము జె నాడు ఆయన tape 

నంపూర్ల మైనది ఆయన అంతివు దేహాథారి, అ ట్లయ్యాను వడునంన త్పిర 
ములవాటు లోహాకుంభి నరకమున నుండి, నస్తాహకాలము ౫ ర్భిములో 

గడవిడిలో నుండెను. అందువలన తల్లీ కని బడ్డకును బూ శ్రర 

కలిగను. ఇ ట్లగుటకు వారు ఏమి పాపళర్ష్శము చేసిరి?” అనిరి 
శాసన అచటికి వచ్చి “భిక్వువులారా, శ్వలి మహోప్త్పణ్యవంతు 

డయ్యును ఏడునంవత్పరములపాటు లోవాకుంఖి నరకమున నుండుటకు 

నపాహకాలము గర్భములో గడబిడలో నుండుటకు కారణము అతడు 

చేసిన కర్మ ఫలితమే, ఇక సుప్పవాన ఏడునంవత్పిరములు గర్భము 
మాయుచు జిలుగు చు (శమపడుచు, వదముదినములమాిమ్రు గర్భ దుఃఖము 

పొందుటకు కారణము ఆమె చేసిన కర ఫలమే అసి, ఇిషువులు 

ఉౌర్టించిన మీదట పూర్వజన్ముకధ చెప్పెను. 
- క! 

అతత కథ 

అ వెం 

లు స ము నవారాణస్షీలో (బ్రహ్మదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 

బోధినతుం డా యన య్యగవుహిప్ కడుపున బుట్టి పెరిగి పెద్దవా డయి 

తకుశిలలో సమస్త విద్య లభ్యసించి, తండి మరణానంతరము రాజయి్యి 
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ధర్మపాలనము చేయజొచ్చెను. ఆకాలమున కోనలరాజు మహాన్నై న్య 
ముతో వారాణసిమాదిక్ వచ్చి, రాజును సంహరించి, రాజ్యము 
జయించి, ఆయన పట్టమహివి.ని తన పట్టమహివీని జేసికొ నను, 

తండి మరణించినపుడు రాజకుమారుడు వం. మార్లమున పారి 

వ బలము సమకూర్చుకొని, వారాణసీ నమోపమున  విడిస్కి 
“రాజ్య మిమ్ము. అట్లు కాదేని యుద్దము చేయుము” అని రాజుకు 

నం'దేశ మంపెను. యుద్దము చేయుదునని ఆతడు (పతినచన మంపెను, 
ఆవార్డ విని తల్లి రాజకుమారునకు ఇట్టు నండేశథము పంపెను, 

“యుద్ధము వలదు. జననంహారము జకుగసండ నగర మన్నిదిక్కు_ల 
భేరి వెయింపును. ఉదకము, అహార ద్రవ్యములు, కళలు శ్రీ ణించును, 
జనులు డస్పిపోవుదురు, వోరు లేకుండనే నగరము నీ చేజిక్కు_ను,” 

తల్లి యుపదేశ ప్రకారము రాజకుమారు 'జేడ్డు రోజులు నగరము 
కికశను. ఏడవనాడు నగరవాసులు రాజు శిరస్సు ఖండించి తెచ్చి 

sat see కప్పగించిరె. రాజకుమారుడు నగరము ప్రవేశించి, 
రాజ్యము గహించి, కాలక్రమమున యధా కమం గతో, 

వాస్త పూర్వజన్నకధను (గ్రహించి, అభినంబుద్దు డయినపు డీగాధ 

పలికినాడు . 

అ[పయమ్ము (పియమ్ము గా, అముధురము 

మధురముగ, దుఃఖముల్ సుఖవిధీని తోచి 

అలసు డగువానిని జయించు టబ్బురంబె ని 

శా్స్ట ధర్మోప దేశము జేసీ జాతక సారాంళము 'వెలువరించెిను. ఆకాలమున నగరము 

నలికట్టి రాజ్యము వాందినకుమారుడు "నేటి కావల్సి తల్లి సుప్పవాస; వారాణసీ రాజు 

“సేచ్స, 
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(పజ లేక నూరువర్షముల్ ఛ్యానంబు 
సలుపు నూరు నొక్క_ జనులకంక్కు 

పల్కు_లాగో గభీరభావం "బెళలిం7డి 

(పాజ్ఞా డొకడు బాలు వసుధలోేన. 

కథాదృష్టైని బట్టి, వ్యాక రణదృష్టిని బట్టి, సారాంశ మును బటి 

ఈజూతకకధ “పఠోనహన్స జాతకమునకు (98) నమానముగా నున్నది. 

యా యేయ్యుం (ఛ్యానించినన్ఫు అను పదమువూత్రము ఇందు 
విశిహ్టము. 
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శా స్త జేతవవమున విహారము చేయుచు దుకాణదారు డగు ఊపాసకుని విషయ్వమె నం 

ఇప్పినది £4 

యర్యయాన కథ 

అఆయుపానకుడు (వావ స్తి నివాసి. కందమూలములు, కూరగాయలు? 

న పలా. నూలి నమి కాలము గడపుచుంజడెను. ఆతనికి 

ఒక్క తే కరూతుకు కలదు. ఆము రూపవతి, ఆణారవంతురాలు, వినయ 

భయములు కలది. కాని తరచుగా నవ్వుచుండునది. తనకులములో వా 

రందరును ఆమెను వివాహమాడుటనై_ వచ్చినవిదప తండి యిట్లు 

తలపోయ సాగాను “దీనికి పెండ్లి యగును. ఇది యెల్లప్పుడు నను 
చుండును, కుమూరీత్యము కొలుపోలిు కోరొకకుటుంబములోనికి బోయి 

వసో తలిదండ్రుల కపతిష్ట పచుుటకు కారణ మగును. దీని కుమార్ 

తము నురహీతమా-గ నున్నదో లేదో పరీశ్షంతును.లో 
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కుమారితచే తట్ట యెత్తించి ఒకనా డతశు ఆకులకొర కడవికి గాని 

పోయి, ఆమెను పకీకి.ంచు కోరికతో కాముకునివళ మర భావణము 
లాడి ఆ సెవేయి పకుకొ నను. తోడనే యామె ఏడ్వుచు, అరచుచు 

“నాయనా ఇది అనుచితకార్నము, ఇది నీటిభోనుండి నిష వెలువ 
రిం is నంటిది, ఇట్లు చేయవలడు” అనెను. 

“అమ్మా, చేను శేనలము పరీత శోయుటేకే నీచేయి పట్టుకొంటిని, 

సకావారము సుఠరషై తముగా నున్న దాః "బేడా చెప్తాము క 

షం. నాయనా. నను అనురాగవశవ రినై వప్రురుషుని.వై 

ఇడ కదు” 

అతడు పుతిక నూరడించి ఇంటికి గొనిపోయి, వివాహాము చేసి 

అ చృవారింటిక బంపెను,. 

శా_స్తను దర్శించు కోరికతో నతడు గంధవ్లూల్యాను లేపనములు 

చేత బబ్బుకొని జేతవనమున "కేగి శా స్తకు వందనము చేసి పూజాది 
కము కావించి ఒకప్రక్క. గూరుచుండెను. “బహుకాలమునకు వచ్చి 
నావే!” అని శా స్త అన్న విన్నుట నతడు భగవానున కావిషయము 

తెలసాను 

“ఉవానకా, కుమారి నదావారిణి. కాని నీవు కేవల మిప్పుడే 
కాదు, సూరగముకాక నామమును ఎరీకు చేసియుంటిపి” అని శాస్త 

(ట్ర 

ను 
అస క అరు యూ పూర్వజన్న కథ చెప్పెను, 

అళిత కట 

స్తూగ్యము వారాణసిలో (బహ్నాదత్తు కు రాజ్యము జేయు చుండ 
_ త 3 

బోథినచుం స నృత జవతిగా నివసించుచుం డెను. నారాణ 

మిలో కు కానోక కూరగాయల వ_ర్హఘుకు ఈ వానకు డయ్యెను వాసికి 

నిజపు,తిక విషయమున నంచేవాము కలిగినది. అంతయు పైకధలో 
జెప్పిన శు యయ్యెను. అతడు పీతూర్లము చేయి పస్టుకొనగా ప్రతిక 

౮౯౧ 2 షు ఉట 

-ఈగాథ పలికినది 

సవాజముగ నార య/పు డి సాక్ (వోచు 

2 కర తండియ్ నట్టడవిని ఘాతం బొనశ్సె! 

ఈవనస్తలి రకీంప నెవని బిలుతు 

(తౌత కా దగువా డిట్టు తలప ఇదు! 
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అంతట తండి ము నోదార్సి, “అమ్మా, నీవు రకుతివా 
(కన్యవాా అని యడిగెను, అవును నాయన్నా అని మూక పలుకగా 

తం[డి ఇమూమె సింటికి గొసివచ్చి పంప చేస్తి వివాహము కాఏిం 
౬ 

త ధర్మో పదేశము చెసి నాలుగుసత్యృములను "వెలువకందునప్పు4ం  ఊజబాసకుడు 
తి ఆ 

(సోతాపత్తిపలమున (వతివైతు డదయొస్టను ఆకాలమున తండి ఇస్ప్నట్ ళం డియే; కమరిత 

ఇప్పటి కమాక5త! వృశ దేవత నేనే 

103 వెరి జాతకము 

యరయాన కధ 

అనాధవిండికురు తన మొఖఫాన్నాగామమునుండి వమురలివచ్చునప్పూశు 

(తోవలో చోరులు కనబడగా “మార్లమున నుండుట వుంచిడి కాదు. 
శావ_స్టికే వోయి ఆినదును” అనుకోని త్యరితముగా నృషభములను 

దలించుచుు (తావ_స్ఫి చేరి. మసునాశు విహారమునరు బోయి ఈవిష 
యము నాన్నతో జెప్పెను. *గృహపతీ, పూర్వకాలమునగూడ బుద్ధి 
మంతులు మార్లమున చోరులను గాంచి పధములో ఆగక. నిజన్లాన 

మునకే పోయిరి అసి, శా స్త పూర్యజన్నకధ చెప్పెను, 
-ప్రి లి 

అతత కద 

సూరంము బాకారాసితో ద్రైహ్మ దత్తుడు రాజ్యము చేయు ముంపు 

బోధినతండు మహోవిభవము కల | కేపి, ఒకనాదు 'గామాంతరము 
-— ఆ రష జ 

నకు బోయి తినకు రావలసిన ననము రాబట్టుకొని మరలివచ్చు 
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చుండగా మార్లమధ్యమున చోరులు కానవ-దారి, వేగముగా బండి 

తోలుకొని యాతడు సురథ్నీతముగా నిజగృహము చేరెను. విందు చేసి 
యతడు మహోాోశయనమున గూరుచుండి, “చేను -నోరులాబారినుండి 

తప్పించుకొని నిర్భయ మయిన నిజగృవాము చేరినాను” అని యు'త్వా 

హామున నీగాధ పలికినాడు 

శతు వున్నెడ నివసింప జనదు (పాష్షా 

డొెక్స్ళాటియు కెండు రాతేము లున్న చాలు 

ెరిమధ్యాన కస్తాలపాల బడును. 

బోధినత్తు వవిధముగా వార్ష ధ్వసి చేసి చానాది పుణ్య కార్యములు 

చేయుచు యభా క ముం గతో 

శాస్త ధర్మో పడేశము చేస్తి జాతకములు సరిపోల్చెను,. ఆసమయమున వారాణసి 

(ప్రీ న 

104 మి త్రవింద జాతకము 

శా స్థ జేతవనమున విహరించుచు దుర్భాషి యగు ఫితువును గూర్షి చెప్పినది. 

వరమాన కథ 

ఉదివరలో వచ్చిన మితపంద జాతకమున కిది సమాన మని 

(గ్రహింప నగును, 

అతీత కథ 

ఈకథ కాశ్యప నంబుద్దుని నాటిది ఆకాలమున నరకములో యమ 

యాతన లనుభవించుచున్న వా డొకడు శిరముచ్వై చక్రము ధరించి 
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బోధినత్మూనితో “భే నే నేవి పాపము చేసినాను?” అనెను. 
“ని ఈయిీిాపాప పకర్శములు చే చేసినావు” అని, బుడ్భ గాధ పలిశెను; 

ఎనిమిదిం గో3 నా ల్లున్న్క నెనిమి దున్న 
పదియు నారునూ నవల ముప్పదియ కండు; 

ఇట్లు కోర్కు._లు నానాట వృద్ది యగుట 

కిరనుమై “తిర్లుడుం గల్లు? సిద్ద మయ్యె, 
అవవరత లోభ తాడితు డైన జనుని 

శిరముపె చ్యక మిట్టులే తిరుగుచుండు. 

ఇట్లు చెప్పి నిజచేవలోకమునకు బోయెను, 
వాడు సిజపాపకతృయ ముగువరకును నరకమున నుండి తపవాత 

యధా కమ్ముం గతో, 

శాస్త ఈధర్మోప దేశము చేసి జాతకసారాంశము వెలువరించెను ఆకాలమున మిత 

విందుడు ఇప్పటి దుర్చాషిఫితువు; దేవప్రతుడు చన 

105 దుబ్బలక ట్ల జాతకము 

శాస్త జేతవనమున నుండునపుడు భీతభితువు విషయమై చెప్పినది 

వరమాన కధ 

ఇతడు శౌవ గు వ్సీనివాసి యగు తరుణుడు, శాస్త _న్త ధర్యోవ దెశము విసి 

(పవజించి, మరణము కలుగు నను భయము పాం డెను పవలుగాని 

రా|తిగాని గాలి ఏచినవీదపను, ఎండుకొవ్ను రాలినను, కు 
జంతువులుగాని కొంచెము కూసినను, అతడు మరణ భీతుడై గట్టిగా 

అరచుచు పరుగెత్తును. నేను గూడ -చచనివోవలెను అను విషయము పె 

నతని దృష్టి. నిలవలేదు. నేనుకూడ పోవుదును అనునంగతి "తెలిసినచో 



ఏఐ జాతక కొసలు 

నతనికి మరణ? తి యుండెడిది కాదు. అతగు మరవాన్నృతి ఫం. 

(కర క్ మ) అభ్యాసకును కాకపోనృటచే ఛభయపశకుచుంజెను. అత 
మరంత క. పనునంగె ఖక్షునంఘుమునకు తెలిసను. ఒకనాగు 

మ టి. "పప్పులు సమూావిష్టు లె “౯ ఆ ముపుంతులా గా, పులాసి 

ఫితువు మరణం sae అను చండిక. శాస్త అచటికి బోయి *ీవమి 

మాటాశుచున్నా?” రని యశకునగా పాప ఈవివయము అని చెప్పిరి 

అప్పు శా స 'ఫీషువును వలిచి. “భియూ, నీను మరణభీకి చెండి 

యుంఈులు స్వా చనా?” అని యడిెెను భే సత్యమే”, తుప్పు 

లారా, ఈభి ఇువునలన మీర లగే మ చితైలు కావలదు వ్రత 

డివ్వుడే కాదు, పూర్వము కూ క్రమే ప నాపి అని శా; 4 

అతీత రథో 

కార్యము మారాంమ్లో ఒహ డయ్యు రాజ్యము చేయుచుం౫ 
ఎం లం ల సంగ 

బోధినత్తుషు హూవువంతిమున వృష బేవతగా నివసించుచుండెను. ఆ 
నమయమున "రాజు భద మాతంగమునకు సుళితురాకై హాస్పిపాలకుల 

సియమించెను వారు భ్య్రగజమును స్తంభమునకు గటి వేపి అంకుళ 
2 అ 

వాసు ఆ నునికు-3౩ యిచుుచుండిరి. ఏనుగు బాధ భరింపతేక కటు 
Gt... 1) 29 

కొొయం రికి వా సి వాలకులను తరిమి, హమనంతెమునకు పరుగ_త్తేను, 

జాని పట్టుక ఎాలక వాయ మరలి -చనిరి 

ఏనుగు యరణభాయమున నచ్చట ఎవ సించు చుండెను; గాలినవ్వడి 

యయినంతి నే కంపము నొందుచు (వాణ భయమున వనుగు తం 

కుటు న౭్రు (వై ముడు ముహావేగమున పయ గాత్తును, దికుకా షన మాలా 

నమున తెన్ను కట్టి వేసిన క్షే దానికి దోచును, షస దేహా 

ee ము చక = ఈ నిరంతర కంపముతో ఏవిచరించుచుంచను. 

చపిని గమనికణి వృ శెదేవత చెట్టు ఒంగలో నిలిచి యూగాధ పలికెను: 

| 

కాననంబున దుర్చుల "కాష్రములను 

కీల భం౨౦చి వజేయువము గాలి వీచి 

"వె; నాగులు, దీనికి వెరతువే9 
|| 

తెప్పకుండగ దుర్చులతరుడ వగుదు! 
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ఇట్టు చేవత దాని కుప బేశమిచ్చైను. నాటనుండి యేనుగు నిర్భ 
యముగా సిపసింపజా చ్చెను. 

కాస్త ధర్మోపటేశము చేసి నాలుగు 'సత్నములను (పకాశళింపచేసీన పిదప భితువు 
సోతాప_త్తిఫలమున (పతిష్టితు డయ్యెను. అప్పటి ఏనుగు ఇప్పుటి శైచువు; వృత. 

'చేవత నేనే. 

106 ఉదంచని జాతకము 

శాస్త జేతేవనమున నుండగా (పౌఢకుమాలియెడ ఆస _క్తివిషయమె చెప్పినది. 

ఎరమాన కద 

మూలకథ పదుమూడవ నిపాతమున చూలనారద జాతకమున 
(447) వచ్చును. శ్వాన్త ఆభిమునుతో “భియూ, నీవు ఆన_క్తచిత్తుడ 
వగుటు సత్య మేనా?” అ నెను, 

“భగవన్, సత్యమే,” 

“పీకు ఎవరియెడ ఆన క్రి కలిగినది?” 
“ఒకానొక [(వాఢకుమూరియెడ.ో 

“ఫిషూ, ఇదినీ కనర్థకము. పూరంముకూడ నీవు ఈమెవలననే 
(భమ్టుడ్వవై వణకుచ్కు నిరుద్దేశముగా తిరుగుచుండువాడవు. బుద్ది 
మంతుల మూలమున సౌఖ్యము పాందినావు” అని బుద్దుడు పూర్వ 
జన్నకధథ చెప్పెను, 

అతటిత కధ 

పూరంము వారాణసిలో (బహ్నదత్తుడు రాజ్యము పాలించు 
చుండగా జరిగిన సంఘటనలు తుద్రానారద - కన్పప జాతకమున 

చెప్పబడును. కాని అప్పుడు బోధినత్త్వుడు సాయం సమయమున 
ఫలము ల్యాశఇసమునకు గొనివచ్చి, తలుపు తెరచి, అల్ప తాపసునితో 

“దినము విడిచి దినము నీవు కళ్తైలు, వంటసామానులు తెచ్చి, నిప్పూ 
42 
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చేసెడివాడవు. నే జేవియు చేయక దీన వదనముతో కూరుచున్నా వ్ర?” 
అ నెను. 

“నాయనా, మూరు ఫలావారణమునకు బోయినప్పుడు స్రీ వచ్చి 

నన్ను (ప్రలోభ పెట్టి కొసివోవ యత్నించెను. మో సెలవు తీసికొని 

వత్తు నని చేనాగితిని. ఆమె నొకచో గూరుచుండబెట్టి వచ్చితిని. 

నాయనా, యిక వోవుదునూ అని కుమారుడు పలికెను. 

ప్నిని మరవీింపజూలన్సు అని బోధినత్వుడు (గ్రహించి, “నాయనా 

అట్లయిన వామ్ము, కాని ఈమె మత్స్య మాంసనములు, నెయ్యి, ఉప్పూ, 

బియ్యము వలసినప్పుడు ఇది తెమ్ను అడి తెమ్ము అని యిటునటు 

నిన్ను త్రిపుచున్న యెడల సీవు నీవు నావద్దకు పరుగాత్తుకొని మరలిరమ్ము” 

అని అను జ యిచ్చెను. 

అత డాముతో మానవ నివానములకు జని ఆముయింటికి శేరి 

నప్పుడు “మాంసము తమ్ము, మత్స్యములు తము” అని యామె 

తేనకు వలసిన యొకొొ_క వస్తువు కొర కతనిని తరుముచుం డెను. 

అంత నతడు 'నిజడానునివఆె కర్శకారునివలె సీమె నన్ను -వేధించు 

చున్నది అని భావించి, పరుగెత్తి పోయి తండ్రి సన్నిధి జేరి నమస్క_ 
రించి నిలువబడి య;ిీాగాథ చెప్పెను 

జలము తో జెడి పాత్రతో సదృశ మొన 
ద్ని భార్య (గహియించు దినమువరకొో 

ఫీలతో నుంటి; ఈదొంగ "తెల మను 

లవణ మనుచును జేధించు పవలు రేలు! 

అంతట బోధి నతు డతనిని భోరు “నాయనా కానిముు. 

స్వ్రు కారుణ్యమును భావింప్రమూ అని నాలుగు (బ్రహ్మవిహార ములను 

(కసిణ పరి కమ్ముం) "తెలిపెను. అచిర కాలమున నే యితడు అభిజ్ఞను 

సమాపత్తిని పొంది, (బ్రహ్మావిహారములు ఛావనశేసి తండ్రితో 

(బహ్మలోకమున కగను, క 

_ప ధర్మోపదేశము చేసీ నాలుగు'సత్యములను (ప్రకాశింప జేయునప్పటికి ఆభితువు 

గ్రశావ శ్ర త్రొభలమున _పతిప్టితు డయ్యెను. అప్పటి ( పౌథకుమారి ఇప్పుటి (పౌఢ 

కుమారి అప్పటి చూలతాపసుడు ఇప్పుటి ఆసకృచి త్త ఇెవుువు; తండి న 
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శా_స్ట జేతపనమున నుండగా హంసమారకు డగు భితువువివయమె చెప్పినది. 

యరయాన కథ 

శాన _స్తి నివాసి యగు కులపుుతు డొకడు సాలి తక శిల్పపారంగతుడు. 
చిల్ల ంకును వినరుటలో నేర్పును సాల త్త తక తిల మందురు. ఒకనా 

డతడు ధరోపచేశము విని బుద్దుని శాననమున శేదాయు కుడై 

పవజించి ఉపసంపద హాండెను. కాని అతనికి శికమోదగాని, 

తదనుసారిప్రవ_రనమున గాని ఇచ్చ లేదు. ఒకనా డతడు చిన్న భియు 
వును వెంటగొన్ని అచిరవతీనదికి పోయెను. అందులో స్నానము “చేని, 
నిలిచియున్న ప్పుడు _ఆకాశమార్షమున రెండు శ్వెతహంన లెగురుూ 

చుండుట అతనికి కానవచ్చెను, "చిన్న భికువుతో నతడు “ఇందులో 
"వెనుక నున్న పాంన కంటిడు శారి కం నాకాళ్ళవద్ర పడగొట్టు 

దును” అని పలికెను, 

“ఎట్లు పడగొట్టుదువు? కొట్టనుగూడ కొట్టలేవు” 

“కన్ను లీటు వ క ఈవై పుకంటిమై. ా ్రైదను 

“అనంభావ్య మై మెనవియము చెప్పుచున్నా వు!” 

అట్లయిన చూడు మని కొంచెము వాడి కలిగిన పెంకు తీసి 

(వేలితో నొక్కి. ఆహాంస వెనుక విసరెను. పెం రుం అని ధ్వని 
మా హాంనకు అపాయము కలిగియుండు నని యోచించి ఆగ్ని 

శబ్లము ఏినజొచ్చెను. వెంటనే యతడు గుండ్రవిరాయి తీసి వాంసకు 
"శండవవై వు కంటిపై వినరెను. 'జెబ్బ తిని హంన గీపెట్టుచు వచ్చి 
వాదములపై బడెను. 

భికునులు అన్ని పక్క_లనుండి వచ్చి “నీవు అనుచితకార్నము చెసి 

నావు” అని నిందించి, అతనిని శా స్తకడకు గొనిపోయి ఇత నీపని 
చేసినా డని చెప్పిరి. శాస్త అతనిని మందలించి “భికునవులారా, ఇతడు 

"కేవల మిప్పుడే కాదు, పూర్వము కూడ సౌందర్యోత్పాహి' అసి 

పూర్వజన్నకధ చెప్పును, 



ప్టలబ జాతక రోడ్లు 

అతీత కట 

పూరంము వారాణసిలో [బవ్నాదత్తుడు రాజము చెయుచుండ, 

బోధిసత్తు డాయన క మూాత్యు డమ్యును. నాటి రాజ పురోహితుడు 

మిక్కిలి sen ఆయన యుదయిన చెప్ప ముదలిడిన-సో 

అనుంల కవకాశ ముండదు. రాజు యోచించి ఎవ్వడియన చూద కట్టి 

వెట్రంప గలడో యని అట్రవాని రె దెదకుయుండాను; ఆతము 

వారాణసిలో కుంటి వా డోకడు “మట్టిగుళికలు వినసరుటలో నేర్పరి. 

జాలకులు బానిని చిన్ని బండిలో గూరుచుండ బెట్టి నగర ద్వారమునకు 

లాగుకొని పోయెడి వారు. మ నమిీపమున వటవృతము కలదు. 

“చాలకులు వానిచుట్టుచేరి చేతిలో డబ్బు పెట్టి మ(రియాకులు మట్టియుండ 

లతో కొటి అవా "కారమో వ చేయు మచెడివారు. 

వాడు చిన్నగులక రాలు వినరి కోరిన యాకారము పర్షృములకు కలుగు 

వరకును కొ శ్రుడివాడు, రాలిన వర్ష ములు నేలమిోాద  రాలీభూత 

మయ్యుడివి. 

ఉద్యానమునకు బోవ్రచు రాజు అచ్చటనాగాను. భయపడి బాల 

కులు పరు7_తిరి. కుంటివాడు మాత మచ్చటనే కోరారు చుండియుం 

జను. ఆకులగుట్ట చూచి, కోసినవా కెవరని రధములోనున్న రా జడి 
గను, కుంటివా డాపని చేసెనని విని వా 'జెచ్చట ననీ ప్రశ్నించి, 
“తెలిసికొని, తరుమూలమున నున్న వానిని జూపిరి, రాజు వానినిరప్పించి, 

పరివారము నావలకు బంవి, “వమాయో్యో, మాకడ వదరుబోతు 

(చాహ్నణు డున్నాడు, ఆయననోరు కట్టి వ పెట్టించగలవాః” య నెను. 

“దేవ్యా మెండు మేకపెంటికలు కల నాళిక తెప్పించిన-చో ఆయన 

నోరు కట్టించగలనూ అని వాడు పలికెను. 

"రాజు వానిని తన మేడకు గొనిపోయి, తెర అడ్డము చేసిన గదిలో 

గూరుచుండ బెట్టి, తెరలో చిన్న రం(ధ్రముచేయించి, -మేకపెంటికలు 
నింపిన నాళికలు తెప్పించి, తెరచిల్లి కెదురుగా పురోహితుని వీరము 
చేయించెను. (బాహ్నణుడు రాగా రాజాయనను వీరము. గ్రూారు 

చుండ చేసి, నంభావణ మొదలిజెను. తోడనే (చాహ్నూణు డందుకొొని, 

అన్యుల కవకాశము లేకుండ మాటాడుచుండెను, ఇచ్చట కుంటివాడు 
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ఒకొొొ_క్క.. పెంటికను రం[ధమువెంట సూటిగా ాహ్మాణుని నోటి 

లోసికి గొట్టుచుండెను. ఒకొ_క్క_దాని నాయన జౌ లబిందువును 

(మైింగినట్లు 'మింగుచుండెను. క వొంతతడవునకు పెంటిక లయిపోయినని. 

లోనికి బోయిన  వానివలన _బాహ్మణుని కడు పుబ్బెను. రాజు 

గ్రహించి “ఆర్యా, వాకవాహమున నోటిలోనికి మేక “పెంటికలు 
పోవుట గమనింపక (మింగితొరి, ఇంటికి దయచేసి [పియంగూదకము 
(తాగి వమనము చేయుడు. స్వస్థత కలుగును” అని చెప్పెను, 

నాటినుండి రాజసురోహితుిడు నోరు తెరువక్క ఇతనులు పలుక 

రించినను [పతివచన మోయక మానరీలి యయెను, 
“ఈతనివలన [శవణములకు సౌఖ్య మేర్చడినది” అని రాజు సంవత్స 

రమునకు లక ఆదాయము వచ్చు నాలుగు [గ్రామములు కుంటివానికి 

నాలుగు దిక్కులలో నిచ్చాను, 

బోేధినత్తుడు రాజును నమిీవించి “చేవా! లోకులు బుదిమంతు 

లగుటయే కాక ఫుణ్యముకూడ చేయవలెను. గురిమాచుటలో చనేర్చరి 
యయిన కుంటినానికి సంపద లభించినది” అని ఈగాధ పలికెను 

ఎటుల నే అత్య్యుశుద్ది "నేర్చుటయె మేలు - 

చూడు మోగూని వాని యిషు పయోగ 

ఇవాతురినిఎ 'నాల్ల్దు-గామముల్ సంగహించ. 

శా స్ప ధర్మోపదేళము చేసీ జాతక సారాంశము వెలువరించెను అప్పటి హాంసమార 

కోడు ఇప్పటి భితును; రాజు ఆనందుడు; పండితమంతి ఫ్. 
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కాస్త -వేళశాలి నాశయించియున్న మహోవనమున కూలూగారకాంలో నుండుసమయ 

మున ఒకానొక లిచ్చవిని గూర్చి చెప్పినది, 



లిలి4 జాతక కథలు 

వరమాన కద 

ఆ లిచ్చవ్రాజు (శ ధ్ధాపష్యనన్నుడు; భికునంనుముతో గూడ బుద్దుని 

నిమంతించి మహాదానము చేసెను. 

శాన భోజనానంతరము దానానుమోదనము చేసి, విహారమునకు. 
వోయి, భియువుల కుప దేశ మిచ్చి, గంధకుటిలో (ప్రవేశించెను. ధర్మ 
నభలో భఇిత్వువులు సంభాషించుచు “ఆయుపుంతులారా, ఆ లిచ్చవి- 
నరేశుడు చక్క_నివాడు; కాని ఆయనభార్వ సూలచదేహా, రాజు 
ఆమెతో చెట్లు ఉండగలుగుచున్నాడు?” అనుచుండిరి, 

వాన అరుడెంచి “*“భిమువులారా,. ఇప్పు డేది నంభామించు. 

చున్నారు?” అని యడిగెను, ఈవిషయము అని వారు చెప్పిన పిమ్మట 

ఇాన్త “కేవల మిప్పుడే కాదు పూర్వముకూడ ఈస్థూలశరీరముతో 
రాజు కలిసియుండువాడు” అని వారు కోరినవిదప పూర్వజన్నకధ 

చెప్పెను, 

అతీత కధ 

పూర్ణము వారాణసిలో బహ్మ్నాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ 
బోధిసత్తు డాయన కమాత్యు డయ్యను స్ట్థూలశర్రరయగ జానపద 
నీ నరియగు వనము లేసిది భృత్నికె పనిచేయుచు రాజాంగణమున 
కనతి దూరమున జనుచుండ కడుపుబ్బుకొని వచ్చుటచే క్రిందికి వంగి 

వస్త్రము సరిగా కప్పుకొని పని ముగించి తోడనే లేచి నిలుచుంజెను. 
రాజు వాతాయణముగుండ సాతుణమున నంగణము చూచుచుండ 

నిది కంటబడాను. అప్పుడితడు యోజించి " . ఈమె ఆరోగ్య వతి 
యయియుండును. ఇంట సీమె పరిశుభముగా నుండియుండును. 
పరిశుద్దగ్భృహామున జన్మం దిన పుముకు పరిశుద్దుడు, పుణ్యాత్ముడు 
నగును. ఈ మెను అ(గమహివిని జేయవ లెను? అని, ఆమె కన్యయని 
తెలిసికొని పిలువనంపి, అగమహివి.స్థాన మిచాను, ఆమ రాజున 

కాపురాలు |పియురాలు నయ్వును. అచిరకాలమునచే యామెకు 
పుతుడుదయించెను, ఆతడు చక్రవర్తి యయ్యెను, 

ఆమె యదృష్టముచూచి బోధినత్తుుడు వచనావకాశముపొాంది. 
రాజుతో డేవా, నేర్చికో దగిన విద్య వల నేర్వరాదు? ఈపుణ్యాత్ళు 
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రాలు సిగ్గు విడవకుండనే వనము మాటునేనికొని, శౌచము 

"కావించి, చేనరను (ప్రనన్న చిత్తులను చేసి ఇట్టిసగంపద పొందెను” అని 
యాగాధ పలిశెను, 

"నేర్చికో దగ్గ వాక్కులు నేర్వువలయు: 

విలువ సరికట్ట-గా జనుల్ కలరు జగతి, 

(ప్రభుని వళవల్సి జేసె నీపళ్లిపడుచు 

ఇట్లు మహానత్తుడు యుక్త నియమములను వాటించువాది గుణ 

మును _పళంసించెను. 

శాస్త ధర్మోప దేశము చేసి జాతకసారాంశము వెలువరించెను. అప్పుడు జరా 

భ_ర్హలు ఇప్పటి ఛార్యాభర్త లే; పండితామాత్యుడను “నేనే, 
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శాస్త (కావస్టిలో నుండి ఒకానొక మహాదలిదుని విషయమె చెప్పినది. 

వయర్రమాన కద 

శొవ_స్టిలో బుద్దునకు ఆయననంఘమునకు అప్పుడప్పు డొశే 
కుటుంబము దాన మిచ్చుచుండేడిది; ఒకొొ_కప్పుడు మూడునాలుగు 

కుటుంబముల వారును ఒకప్పుడు ఒకగ ల్లీలోనివారును మరొక ప్పుడు 

ఒకగణములోవారును, ఒకప్పుడు నగరవాసులును కలిసి నిమం|తణము 

చేయుచుందురు. ఆనమయమున ఒకగ ల్రీలోనివారు దానము వేయు 
చుండిరి. బుడ్దునకు సంఘమునకు జనులు యవాగువు వడ్డించి భుజింపు 

డనిరి, 
ఇతరులకు కూలి చేసి జీవించుచు ఆగల్లీలోనే నివసించు దరిద్రు 

డొకడు తనలో “చేను యవాగు నీయజాలను, ఖాద్య మిత్తునూ అను 
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కొని నన్నని బియ్యపురవ్వ్య చేటతో చెరిగి నీటిలో నానబెట్టి, జళ్లే 
డాకులలో నుంచి, సిప్ప్తులమోద నంజడెను. ఆవల బుద్ధునకు సమర్శిం 

తును అనుకొని యతడు వంటకము పట్టుకొని శా_స్తనన్నిధి కరిగి 
నిలుచుం జోను, ఖాద్యములు తెండు అని అచ్చటి వారు తొలిసారి 

అన్నంతనే ఆపేదవాడు శా_స్స కెదురుగా జని పూరీ లుంచెను ఇత 

రులు సమర్పించిన ఖాద్యములు శా_స్త స్వీకరిం ఎక అతని పిండివంటనే. 
గ్రహించెను, తోడనే సమ్యక్ -నంబుద్ధుడు పేదవాడు తెచ్చిన యాహోర 
మును వవగింపు "లేక ఆరగించె ననువార్త నగర మంతట వాాపించచెను. 

రాజు మహోమం(తి ముదలుకొని ఊాంరపాలకులవరకును ఇా_స్తకు 

(ప్రణామము చేసి ఆపేదవానితో *ఓయీ, వందతీసికొని, కెండువందలు. 

తీపికొని, bu అయిదువందలు తీసికొని మాకు భాగ ముంచుము” 
అని కోరిరి, శాన్త నడిగి తెలిసికొందును అనుకొని , దరిద్రుడు శాస్త 
నన్ని ధి కదెగ్ని ఆవిషయము విన్నవించెను. “ధనము తీసి కొనిగాని, తీసి. 

కొనకుండ గాని నవున్త | వాణులను భాగ స్వాములను చేయుము” అని 

శాస్త బదులు చెప్పెను. ఆతడు ధనము సిగకరింప నారంభించెను. 

జనులు రెండులెట్టు, నాలుగురెట్లు, ఎనిమిదిరెట్లు - ఈవిధముగా ధన 

మిోయగా మొ “త్రము తోమి దికోట్ల సువర్తములు సమకూడెను,. ఇకా 

ఊానానువూ దనము చేసి విఫోరమునకు జనెను. భికువులు తమతమ 
క్ర _రృవ్యమును నెర వేర్చిన వీదప శా స్త వారి కుప బేశమిచ్చి గంధకుటి 

లోనికి బోయెను, 

సాయంకాలము రాజు ఆదరిదుని బిలువనంవీ ోప్యీపదవి యిచ్చి 

నత్క__రించెను. ధర నభలో భిక్నున్రులు ఇష్టాగోవ్వ్ చేయుచు “ఆయు 
వంతులారా, మహాదరిదుడు య. న్ శాస్త వవ 

గంపు "లేక అమృత సార గించునట్లు స్వీకరించినాడు. వీదవాడు 4 యమో 

ధనవంతు డయి, గ్రేవ్ఫీపదవి పొంది విశేషముగా నమ్మానితు డయి 

నాడు” అనుచుండిరి, 

వాస్త అచటికి బోయి, ఇియువులారా, ఇప్పు జేమి నంభామించు 

చున్నారు?” అని యడుగగా ఈవిషయ మని వారము చెప్పిరి, అప్పుడు 

శా స్త ో భిహునులారా, "కేవల మిప్వుడ కాదు; పూర్వము నను వృక్ష. 

దేవతగా నుండగా ఇశ్లు వేసితినొ, అని పూర్వజన్నక ధ చెప్పెను. 
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ఆతిత కధ 

పూర్వము వారాణసిలో (బహ్నదత్తుడు రాజము చేయుచుండ 

బోధినత్యుడు ఆముదపు చెట్టులో వృతుచేవత యయినాడు. ఆకాల 
మున (గామవాసులు దేవతలను పూాజించునాము, పండుగ వచ్చి 

నప్పుడు ఆ [గామవాసులు తమతమ వృతు దేవతలను పూజించుట 

చూచి బీదవాడోొకడు ఆముదపు మొక్కను పూజింప దలశెను. 
జనులు తముతమ దేవతలకు నానావిధ మాద్యగంధ వబేపనములు, 
ఖాద్యములు కొనిపోయిరి. బీదవాడు తవుడు రొ "కు, కుంకాయ 

చిప్పలో నీరు పట్టుకొనిపోయి, ఆముదను మొక్కకు సమీపమున 
నిలిచి “దేవతలు దివ్యఖాద ము లారగింతురు. నాచేవత యీ తవుడు 

రొన్లు తినదు. దీనిని పోగొట్టుకొన నేల-నేనే తిందూ నని అక్క_డనుండి 

కదల బోయెను. బోధినత్మూడు చెట్టుపంగలో నిలిచి “ఓయీ, నీవు 
భనికుడవే యయిన-చో నాకు మధుర ఖాద్యములు తెచ్చి యుందువు. 

సవ్ర పేడవాడవు. సీయపూపమును గాక పెరేమి తిందును? నా భాగ 
మును హారింవకుముూు అని పలికి యాగాధ పలికినాడు . 

కొలుచు మానవునకు కూర్చెడి యన్న మే 
కొలువు కొ నెడివేల్పు కుడుచుమండు. 

నాయమనూప మేదొ నా కిటు కొని తెమ్ము--- 

నష్ట పెట్ట బోకు నాదుపాలు! 

అతడు వెనుదిరిగి బోధిసత్తుగని చూచి నై 'వేద్యము పెట్టినాడు. 
బోధినత్తుడు దానిని భుజించి * ఓయీ, నీ వేల నన్ను పూజించినావు*” 

అ నెను. “స్వామి నేను దుర్లతికుడను, నాదారిధ్యము పరివా 

రించుటకై. మోపూజ చేసినాను” అని యతడు పలికెను, “ఐక విచా 

రింపకుము, సత్కాార్యములు [గ హించి, కృతజ్ఞు డగువాని నర్చించినావు. 

ఈ యాముదఫుమొక్క_ చుట్టు మెడకు మెడ తగులుకొన్న నిధి 
కుంభము లున్నవి. రాజుకు తెలిపి శకటములలో ధనమును గొని 

వోయి రాజూంగణమున దింప్రము, సంతుష్టుడై రాజు నిన్ను గెవ్వ్ని 

జేయును” అని చెప్పి బోధినత్సు డంతర్థాన మాయెను. వాడక 
చేసెను. రా జతనికి ోవ్టీపదవి యిచ్చెను. ఇ ట్లతడు బోధిసత్వుని 
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వలన మహానంప త్తి పొంది, యధా కమ్ముం గతో, 

కాస్త ధర్మోపబేశము చేసీ కథలు 'సరిపోల్చెను. ఆకాలమున పేదవాడు ఇప్పటి 
"బీదవాడు; అర ణ్యవృకు దేవత ww 

110 నబ్బసంహోర పన్ల 
0 

ఈ సరంసమాహోరక (ప్రశ్న వివరముగా ఉమ్మగ్గ జాతకమున వచ్చును, 

111 గద్శభ పన్హ 
గ దభ ప్రశ్న ఉమ్మగ్గ జాతకమున వివరింపబడును, 

112 అమరాదేవీ పన్హ్ల 

అవమురాబేప్ (ప్రశ్న ఉమ్మగ్ద జాతకమున నే వివృత మగును, 



113 నిగాల జాతకయు $89 

119 సిగాల జాతకము 

శ్రా_స్ట వేళువనమున విహారము చేయు బేవదత్తుని విషయమె చెప్పినది. 

వరమాన కథ 

ఆనమయమున భికువులు ధర్నసభలో నంభావీంచుచు “ఆయు 

ష్నంతులారా, చేవదత్తుడు 500 మంది భితువులను తీసికొని గయా 
ఫ్రీగ మునకు పోయినాడు. అచ్చటికవోయి ఆభితమువులతో నతడు, “|శమణ 

ఇగాతము డాచరించునది ధర్మము కాదు. నేను చేయునది ధరామూ 

అని తనమతము సృజించి, మిధ్యాచరణము చేయుచు సంఘములో 

చీలిక తెచ్చి, ఒకసీమలో రెండు ఉపోనధ గృహములు వచ్చాటు 
చేసినాడు” అనుచు డేవదత్తుని నిందించుచుండిరి. భగవాన్ అక్క 
డకు వచ్చి “ఇప్పు జేవి నంభామించుచున్నారు”” అనెను. ఈవివు 
యము అని వారు చెప్పినపిమ్నట తా న్న “భిమువులారా చేవడత్తుడు 

"కేవల మిప్పుడే కాదు, పూర్వజన్నమున కూడ అనత్యములు పలుకు 
చుండెడివాడు”” అని పూర్వజన్మ కథ చెప్పెను, 

ఆఅతిత కధ 

పూరగంము వారాణసిలో |బహ్నాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ 

బోధినత్తుడు శృళానమున వృక్ష. దేవతగా నుండెను. అప్పుడు వారా 
ణసిలో ఉత్పవము జరుగుచుండెను. యత్వులకు పూజాబలులు సమ 

ర్పింప జనులు చేపలు, మాంనపుముక్క_లు అంగణములలో వీథులలో 

చల్లి, భాండములలో విజేషముగా సుర నింపిరి, అర్ధ రా్యత్రమున నక్క 

అగడ్త ద్యారా నగరములో |పవేశించి, మత్స్యమాంనములు తిని 

సుర (కాగ్కి పున్నాగ తరువులలో జేరి సిదపోయెను. డానికి మెలకువ 

వచ్చునప్పటికి 'తెల్లవారెను. ఇప్పుడు నేను సురట్నీతముగా మరలి 
పోలేను, అని మార్ల సమీపమున నక్కి, జనులు కానవచ్చినవు జావ 

లకు బోవ్రచు, తుదకు (బావ్నాణుడు ఎంతా నార నర తటాకము 

కడకు బోవుచుండ జూచి “బాహ్నణులకు ధనలోభ ముండును. ఈయ 

నకు లోభము కలిగించి, తన యు_త్తరీయమున నన్ను దాచి నగరము 



§40 జాతక కథలు 

వెలుపలికి గొనివోవునట్లు చేయుదు” నని తలపోసి, మనువ్యువాక్కు_న 

(బాహ్నణో త్రమా! యని విలిచెను. 
“ఎవరో నన్ను పిలుచుచున్నా శే” అని బ్రాహ్మణుడు వను దిరి 

గను. “నేను (బ్రాహ్మణోత్తమా! “ఎందులకు “బ్రాహ్మణే 
తవ నాకడ రెండువందల కారాపణము లున్నవి. నన్ను సీయు_త్త 

రీయములో చాచి, మెవంరికిని కనబడసీయక నగరము వెలుపలకు 

చాటవేసినచో సీ కవి యిచ్చెదను” ధన లోభముచే (బాహ్మాణు 

డంగీకరించి నక్కను నగరము వెలుపలికి గొంపోయును. “బాహ 
ణో త్తమా, ఇది యేమి (పబేశము”” అని నక్క యనెను. “అముక 
(ప్ర బేశముూ అని బాహ్నణుడు చెప్పెను, “ఇంక కొంచెము దూరము 
పొమ్ము” అని మాటిమాటికి నక్క_ వేగిరించుచు, మపాశ్నశానము 
చేరునప్పటికి “న న్నిక్క_డ దింపుముూ అనెను. (బావ్నాణుడు దానిని 
దింపగా, “నీ యు_త్తరీయము నేలపై బరచుము అని నక్క_ పలికెను. 
_్రాహ్నణు డే చేసెను. “ఈచెట్టు మొనట (తవ్వుము” అని పని 
కల్పించి, మైహ్మాణుకు (తవ్వుచుండగా, నతని యుత్తరీయము పై 

నిలిచి నాలుగు చెరగులమోాదను మధ్య భాగ మునను మాలమూతములు 

ఏడిచి, అడవపిలోసికి బరుగ_త్తెను 

అప్పుకు బోధినత్యుడు చెట్టునడుమ నిలిచి, యీగాధ చెప్పెను. 

మద్య మానిన యానక్కామాట విశ్వ 

సీంచుచున్నావు బాపడ్య్మా చెనటి వగుయ ! 
దీనికడ చిల్లిగవ్యయు _నెన లేదు , 

రెండునూర్ల కార్లాపణా లుండునొక్కా ని 

అని యాపద్నము చెప్పీ బోధినత్ర్వ్వుడు (చావా ణుసితో *ఇకపోయి 

నీయు_త్తరీయము నుదిక్కి స్నానము చెసి, నీపని చేసిషొమ్ముూ అని 
పలికి యంత రానము వెందెను, యాహ్నాణు డటు చేసి, వంచన జరిగి 

య ౮6 ౧౧ 

నందులకు వివజ్ఞ చిత్తముతో నరిగాను, 

ఇా_స ధర్మోపటేశము చేసి జూతకసారాంశము “వెలువరించెను. ఆసమయమున నక్కా 
ేవదత్సుడు; వృత. దేవత స్లో 



114 మిత చిన జాత కయు విశ్వ 

114 మితచిన్త జాతకము 

శాస జేతవనమున విహారము చేయుచు ఇద్దరు వృద్దస్తవిరులను గవార్చి చెప్పినది. 

ఎరమూన కద 

ఉభయులు అడవిలో వరాకాలము గడప్కి ఇక శా స్ప న 

పోవుద మని, ప్రయాణమునకు వలయు సామిని సమకూర్చుకొని, 
చేడు పోవుదము ేపు పోన్రదము అను ఆలోచనలలో మాసము 
గడపిరి. మరల సావు(గ్రి నమకూర్చుకొని రెండవమారుు నేడు బయలు 
డేరుదము, రేపు బయలు బేనుదము అను నాలోచనలలో ఇంకొకనెల 
దాటిపోయినది. ఈ|పకారముగా వారు మాంద్యముచేతను, నివాన 

'సానముమిోాది మోవహాముచెతను మరల మూడవమానము గూడ గడ 

వ, ఆతరువాత ఉభోయులు జేతవనమున జేరి తమకు తగినచోట పంచ 

చీవరము లుంచి బుద్ధదర్శనార్థము చనిరి. భికున్రులు వాతో కు 

హృంతులారా, బుద్దసేవార్లము బహుకాలమునకు వచ్చితిరి. ఇంత ఆలన్య 

మగుటకు కారణ మేమి?” యనిరి, వారు జరిగినది వివరించిరి. వాది 

మాంద్యమునకు ఆలన్యమునకు కారణభూత మెనన్వథావము భికువు 

లందరకును (పకట మయ్యెను. భిమువులు ధర్మనభలో చేరి వారియలన 
స్వభావమును గూర్చి చర్చించుచుండిరి. శాస్త అరుదెంచి ఏమి 
మాటాడుచున్నా రని యడుగగా వారు ఈవివయ మని చెప్పిరి. 

బుద్దుడు భికుదంయమును పిలువ నంపి “ోభిమువులార్యాా మోరు అలన 

న్వభావు లగుట సత్వ మేనా?” అనెను. నెం సత్యమే అని వా 

రనగా శా స్త “భికునులారా, కవల మిష్రూడే కాదు, పూర్వజన్మమున 

గూడ మారు ఆలసించుచు, సివాసస్తానముపై! నరోహూయము: విడువ 

లేదు” అని పూర్వజన్నకథధ జెప్పెను. 

అఆఅతిత కధ 

పూరంము వారాణసిలో బ్రహ్మదత్తుడు "రాజ్యము చేయు చుండ, 

వారాణసీనదిలో మూడు మత్స్యము లుండెను, బహుచింతకుడ అల్ప 



బోలి జాతక కదలు 

చింతకుడు, మితచింతకుడు అని వానిశే బర్లు. ఆవి యరణ్య( ప్రాంతము 

నుండి (పవాహముఖమున మానవ నివాసములకడకు చేరెను. మిత 

చింతకుడు వారితో “ఇది మానవపధము, అనుమూనానదము, భయా 
నృదము, శై కవ _రృకులు నానావిభ జాలములను, బాటన. బెట్టె చేప 

లను బట్టుదురు. మనము అరణ్యములోని కే పోవుదముూ అని చెప్పెను. 

మిగిలిన రెండు చేపలు అలన భావ ముచేతను, ఆమిమలోభము చేతను, 

“నేడు పోవుదము, శేప్రు పోవునము అని మూడుమాసనములు గడపీ 
నవి, ఒకనాడు కైవర్తకులు నదిలో వలపెసిరి బహుచింతకుడు. అల్ప 

చింతకుడు ఎర పట్టుకొనుటకై. ముందరికి బోయినవి, అవి తము బుద్ధి 

కీనతవలన నలలోపలికే పోయినవి. మితచింతికుడు వెనుక వచ్చుచు 

వలనుచూచి, తక్కిన రెండిటిని జూలకుషులో గనుగొానెను, 
“సోపతి బుద్దిహీనులను ర క్సీంపవలెను” అని భావించి మిత 

చింతకుడు వల చుట్టును తిరిగి వెనుకనుండి వచ్చి సీటియెగువకు జాల 
కుశ్నీలో నుండి తప్పించుకొని పోయిన దానివలె గంతువేసెను; మరల 

వెనుకకు బోయి వలనుండి తక్పించుకొని (ప్రవాహము వాలున పోయిన 

దానివలె నీటిలో మరల గంతువేసను. పళ్లికారులు చూచి వల 
(తెంచుకొని చేపలు తప్పించుకొని పోయినవని తలచి, ఒకకోణము 

నుండి వల లాగిరి. నందు దొరకిన వెంటనే కెండుచేపలును (ప్రవాహము: 

లోనికి పోయినవి. ఈవిధముగా మితచింతకుడు వానిని రవ్నంచెను, 

అల్పచింతరుడు నతిచింతకుండును 

చిక్కి జూలమందు చెందిరి (శమ; 

వెతను పొందకోండ మితచింతకు డొకండె 

వలలనుండి వారి వెలువరించె 

ఈవిధముగా శాస్త ధరొ శపదేశము చే వెస్ ఆర్యసత్యములను "తెలివి జూతకసారొంఛము 

"పలువరించెను, స్టవిరులిలోవురు శ్రోతాపశ్తి త్రీలో (పతిస్టితు అయిరి. ఆకౌలమున బహు 

చింతకోడ్కు అల్ప చింతేకుడు ఈస్పవిరులిరువురు మితచింతకుడు నేనే, 
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శాస్త జేతవనమున విహారము చేయవచు ఉపబేశ మిచ్చు భితుకురాలిని గూర్చి 

భర్తయమాన కథ 

ఆమె శావ స్టిలో ఒకానొక కులవుతిక. ఆమె og ఉప 

సంపన్న యయినప్పటినుండియు (శమణధర్నమును పాటింప పదార్హ 

ముల మెడ పేరాశ కలిగి ఇతర భితువులు పోవసి న టై భితా 

రము పర్వటించుచుండేను, లోకు లాముకు బాగుగా భోజనము పెట్టు 

సుండిరి. ఆమె ప ఇతర మ. తాను భికార్థ మరుగు 

తావులకు బోవుదుు నేమో యనియు, అపుడు తనలబ్లికి లోటు చేకూరు 

ననియు, తలచి అన్యలు పోవకుండు నట్టు యోజన చేసి భిక్టునుల 
నివాసస్థానమునకు బోయి “సోదరలారా, ఆప్రబేశమున మదపు 
శునుగు కలదు. ఆచోట (పపచండహయ మున్నది. అచట భయంకర 
శాన మున్నది. అయ్యవి ఆపత్క_రప చేశములు. ఫియెర మచటికి 

జనవలదు, అని బోధించెను, ఒక్క. తయి మెడ యెత్తి ఆ|పచేశముల 

వెఫు మూచెడిది కాదు, 

ఒకనా డామె య్యావై పు భిమోర్జ మరిగి త్వరితిముగా నొక యింటిలో 
ప్రవేశించుచుండ పందెపు పొప్టేలు ఆమెను మార్కొని తొడయెముక 
ఏరగబొడి చెను. రెండుముక్కలుగా విరిగిన యామెతోొడ బొమికెకు 

జనులు కట్టు కట్టి, ఆమెను మంచముపె వేసికొని వక్షనుల .యమూా|శ మము 

నకు గానపోయిరి, “ఈమె ఇతర విక్షనులకు పోవలదని ఉపదేశ 

మిచ్చెడిది. కాని తానుమాాత్రము పోయి ఎముక విరుగ గొట్టుకొన్న ది.” 
అని వబిక్లునులు పరిహానము చేసిరి. వార్త త్వరలోనే భికుసంఘమునకు 
(బాకను, 

ఒకనాడు భర సభలో గూరుచుండి విత్వువు లామెను నిందించుచు 

“ఆయుష్ముంతులారా, అన్నల కుపటబెశ మిచ్చు ిక్టుని స్యయముగా 
నచ్చటికి బోయి పొళశ్లేలు శీకొనుటచే తొడ వింగగొట్టుకొన్నది” 

అనిరి? 
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శాన వచ్చి ోభితువులారా, ఏమి మాటాడుచున్నారు?” అనెను. 
వారు ఈవిమయము అని చెప్పినవీదప శా_స్త వారితో “భికువులారా, 
ఇప్పుడే కాదు, పూర(మున గూడ నీమె ఉపచెశ మిచ్చుచు, తదను 
నారముగా నాచరింపకుండుటచే దుఃఖ మనుభవించినదిొ” అని. న. 

జన్నకధ చెప్పెను. 

అతత కధ 

పూర్యము వారాణసిలో |బహ్నదశ్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ 
బోధిన త్రుడు పక్నీకడువున వుట్టి, పెరిగి, పక్షీ జ్వేస్టు డయి బహు 

నహ్న్మన శకుంత పరివృతుడై హిమవంతము జేరెను. ఆయన యచట 

నివసించు కాలమున నొశానొక చండశ కుంతము మహాోమార్లమున 

బోయి యాహాోరము సనంపాదించుచుండెను, పోమెడి బండ్ల నుండి 

మార్షమున రాలు బియ్యము, ముద్ద, కీజాదులు వరుకొని తినుచు, 
“ఈ ప్రదేశమున కితరపయులు రాకుండునట్లు చేయుదు నని తలచి, 
పతీనంభుముతో “మహాోవ_ర్హ మనగా భయావహము, వనుగులు, 

గుణములు మొదలగునవియు, భీకర వృహభములు లాగు శకటము 

లును పోవుచుండును, చప్పున నెగురుటకు వీలుండదు. అచ్చటికి 
పోవకుండు కు మేలు” అని యుపచేశము చేసెను, ఆపిట్టకు శకుంత 

సంఘము అనుశాసిక అని పేరు పెస్పైను. 

ఒకనాడు మార్లమున గింజలు తినుచుండగా మహావీగమున వచ్చు 

చున్న శకట భంని విని వక్ష, వెనుదిరిగి చూచి, “యింకను దూరమున 

నున్నది” అని గింజ తేరి తినుచుండెను. శకటము వాయువేగమున 

వచ్చినది. పిట్ట యెగుర లేక చక్రము క్రిందబడి నలిగిపోయినది. తక్కిన 
విట్టలతోపాటు ఆ పిట్ట కనబడకపోవుటచే శకుంత జ్యేష్టుడు” అను శాసిక 
యెక్క_డ? వెదకియాడుడు' అని యానతిచ్చెను. పిట్టలు వెదకి మహో 

మార్లమున నలిగి చచ్చి పడియుండుటచూచి వచ్చి, చెప్పినవి. “తక్కిన 

పిట్టలకు తాను బోధించిన జాగరూకత తానే యనుసరింపక పోవుటచే 

మృతినొంది యుండును అని శకుంత జ్వ్యేహ్టము పలికి యాగాధ 

చెప్పును 
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ఇతరులకు నీతు లుపబేళ మిచ్చుపిట్ట 

తనకు దాన దురాశకు దాసీ యగుమ్మ 

ఇదిగొ రధచ్యకముల్యకింద నిట్టులు పడే 

వత.ములు కోలుపోయి జీవములు విడిచ. 

Fant cb ము చేసి కథలు సిపోచల్చెను. ఆకాలమున ఉపదేశ మిచ్చుపిట్ట 

116 దుబ్బచ జాతకము 

షు Las th తేవనమున విహారము చేయ చు మాట వివని భ్తువు విషయమై చెప్పినది. 

వొరయాన కథో 

ఆకధ నవమ నిపాతములో గిజ్ఞ జాతేకమున వచ్చును. శాస్త 

ఆభికువును వీలువనంపి “భితూ, న్ఫ్రీ “కేవల మిప్తూడే మాట వినని 

వాడవు కావు; పూర్వముకూడ పండితులమాట వినక శకిి- ఆఘాత 
ముచే _పాణంములు కొొలుపోతిపి” అని పూర్వజన్న కథ చెప్పెను, 

అతీత కధ 

పూర్వము వారాణసిలో !బహ్నాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ 

బోధినత్తు(డు లంభఘననటక కుటుంబమున జన్నించెను. ఆయన పెరిగి 

పెద్దవా డయి, ప్రజ్ఞ్వువంతేడు, ఉవాయశాలియు నయ్నును. ఆత డొక 
స నటునికడ భల ల్లనాట్యుము చేర్చి, యావార్వునితో గూడ విద్యా 

పదర్శనము చేయుచు నంచారము చేయుచుండను, ఆచార్యునకు 

నాలుగు బల్లెముల నాట్వము తెలియును కాని అయిదుబ ల్రైముల 

నాట్యము తెలియదు. ఆత డొకనాడు ఒకానొక (గామమున నాట్య 

తత 
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(పదర్శనము చేయుచు సురాముత్తుడై , అయిదుబశ్చములు పాతించ్చి 
నాట్యము చేయుదునని (ప్రకటించెను, 

“మోకు అయిదుబలెముల లంఘనశిల్పము తెలియదు ఆచార్యా! 

ఒక దానిని తొొలగింపుడు. తోొలగింపది-వో అయిదవబ'ల్లెము (గుచ్చు 

కొని (వాణములు విడుతురు” అని బోేధినత్యుండు చెప్పెను, 
“నే నేమి చేయగలనో నాకే తెలియును” అని మ త్రతచే బోధి 

నత్తునిమాట వినక్క అతడు నాలుగు దూకి, అయిదనబచ్చెము మోద 

దండక మున మధూకపుప్పమువతె దిగ బడి మూలుగు మండెను, అంతట 

బోధినత్యుడు “బుద్ధిమంతులమాట వినక ఈవ్యధకు పాల్పడినారు”” 

అసి ఈగాధ చెప్పెను 

అరిగినాడ వాచార్య, "నే డతిగా నీవు 

నాకు గాడ నీమార్గము నచ్చలేదు 
నాబ్దుదాటి ఐదింటను నీల్లినావు! 

ఇట్లు చెప్పి, ఆచార్యుని బుల్లెమునుండి తప్పించి, కలేబరమునకు 
బోధిసత్యుడు అంత్యక్రియలు జను; 

med 
శా స జాతకసారాంశము వెలువరిం చెను అప్పటి ఆచార్యుడు ఈభితంవు; శిష్యుడు 

"నే, ab 
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కాస్త జేతవనమున విహారము చేయుచు కోకాలికుని గూర్చి చెప్పినది. 

ఎరయాన కధ 

ఇది. పదుమూడవ నిపాతమున తక్కాారియ జాతకమున (481) 

(ప్రకట మగును, శొ_స్త “భితువులారా కోకాలికుడు తనవాక్కు_వలన 
"కేవల మిప్పుడే కాదు, పూర్వముకూడ నష్టపడినాడు” అని పూర్ణ 
జన్మ కథ చెప్పెను, 
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పూర్వము ఇ వారాణసిలో (బహ్మదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 

బోధినత్తుడు sa ౯3 వంశమున బుట్టి, పెద్దవా డయి తత 

చలానగరమున విద్యలు పూర్తి మేసి కోరికలు విడనాడి, నాన ప్రస్టు 

డయెంను. ఆయన పంవాఖిజ లను అష్టనమాపత్తులను ఫారి "జనో 

పామవ]త్ప "దేశమున బుషులు చేరి, అయన నాచార్యునిగా (గ మీంచి, 

యనుసరించుచుండిరి ఆయన పంచశతయివిగణమున కాచార్యుడై_ 

ఛ్యాన ేళిలో [కీడించుచుంజెను. ఒకా నొక పాండురోగి తాపసుడు 

కురారము పూని కులు కొట్టుచుండెను. ఒకానొక ముఖర తాపసుడు 
ఆతని (పక్కన ౫సారు చుండి, “ప్రక్కే_డ దెబ్బ కొట్టుము, అని ని రైకించు 

చుండెను, రోగి తాపసుడు కోవోద్రి కడై. “దారుదారణము నాకు 
ఏవా బోధింతు!” వని తీజ్ష్య కుఠార మె త్త ఒక్క.” పెట్టున నతని (బాణ 

న పాపను. _ బోధినత్తుడు మృతేక శే లెబరమున “కంత్య [క్రియలు 

చేసె 
ల కానా కనతిదూరములో వల్మీకము మోద తి త్తిరి నివ 

సించుచుండెను. అది సాయం (ప్రాతఃకాలములందు వల్శీకముశై గూయు 
చముంజెను, ఒకానొక లుబకు డది విని, ధని గురుతించి, పోయి డానిని 

వధించి, కొంపోయెను. దాని నవ్వడి ఏనబడనందున జూధినత్యైడు 
ఆప్రదేశమున తిత్తిరి యుండెడిది. దాని కంరధ్యని వినబడుట కేమి?” 
అని తాపసుల నడిగెను. వారు జరిగిన సంగతి చెప్పిరి. రెండా ఫంటన 

లను కలిపి బోధినత్తుడు బువీగణ మధ్యమున నీగాధ చెప్పెను. 

ఎత్తు కెగసీ మింట నెక్కు_వ వేగాన 

దీర ముగను కూయు తీతువు నెటు 

చంపి వేసి ర్లు చంపిరి దుర్మదు 

డతడు పరుషచవాక్కు. లాడు న పడు. 

ల బోధినత్తుడు నాలుగు (బహ్మావిహార ములను భావిం+ బహ 

లోకపరాయణు డయ్యెను, 

కాస్త ధర్మోపదేశము చేసీ జూతకసారాంశము “వెలువరించెను. అప్పటి కో-కాలికుడూ 

ఇప్పటి దుష్ట్రవచస్కు_డైన తాపసుడు; బుషిగణకా_స్త నేనే 
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శాస్త జేతవనమున విహారము చేయుచుండగా ఉత్తరు డను (శేస్ప, పుత్రుని విషయమె 
వైప్పినది, 

యరయాన కోధి 

(శాప్నసిలో ఉత్తరు డను కేవ్సీ మహాధనవంతుడు ఆయన భార 
కడుపున బాలకుడు ఫుశ్తైను అతడు పుణ్యామ్ముడు, (బహ్న్మలోకము 

నుండి జారిపడి ఇక్కడ జన్మ మెత్తినాడు. అతడు పెరిగీ పెద్దవా డైన 

విమ్మట (బహ్మవలెనే సుందరవర్ష ముతో కూడి యుండెను. 
ఒకనాడు (శావస్తిలో శార్తికమహోత్పవము జరుగు నని 

ఇూటించిరి. జను లెల్లరు ఉత్పవము జకుపుచు ఉఆద్రిళక్టులె యుండిరి, 
న్ అమల మా 

ఆయువకుని మిత్రులకు, రెండవ ేష్టి ప్రతులకు భార్యలుండిరి; 

ఉత్తర శేప్స్. పుతుడు చాల కాలయువరకు (బ్రహ్మలోక మం దున్నవా 

డగుటచే అతనికి శామోప భోగముల యందు ఆన కి లేదు. 

ఉత్తర గజేష్టి వుతునికి కూడ (స్రీ నాక తను "తెచ్చి సమర్సించి 

పండుగ చెయ్య వలె నని అతని మతులు యోచించి అతని కడకు 
జని “సామా, ఈనగరమున కార్తిక రాతి మహోత్సవము చాటించి 

నారు, నీకొరకు గూడ నౌక తను తెచ్చి పండుగ జసికొతిబమూాళ” 

అనిరి, 

నాకు (ప్రీత పనిలేదు అని ఆతడు చెప్పినను వారు మాటి 
మాటికిని పట్లు పటి అతని నంగీకరింప చేసిరి. ఒకానొక వేశ్యను 

నమస్తా భరణములతో నలంకరించి ఆతని ఇంటికి గొనిపోయి. ఆతడు 
పండుకొను గది చూపి, నీను గేవీ. ఫు;తునికడకు పాము, అని వారు 

అనల. మొఈరి; |. ౦ 

వేశ్య శయనాగారములోనికి ప్రవేశించినను శేవ్చ్ వుతుకు ఆమె 
వంక చూడలేదు. నోరు మెదల్ప లేదు. ఆమ తనలో “నావంటి చక్క_ని 

ఉత్తమ విలాసిని వైప్రు చూడకున్నాడు. పెదవి కదల్ప కున్నాడు స్త్రీ 
అల చాపి ఇతనిని వశము వేసుకొందును* అనుకొని విలానము 

చరాఫ్రుచు (ప్రనన్నముఖ యెనట్లు ముందరి దంతములు కనబడునట్లు 
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నవ్వెను. అడి చాచిన కేవ్పీ స్రుత్రునకు దంతముల యెముకల మోద 
ee నిలిచెను. అందు అస్థిక లుపుట్టినవి అతనికి శరీర మంతయు 
అస్టిపంజరము వలె తోచనాగాను. ఆమె కతడు డిబ్బెచ్చి పంపెను, 

ఆమె ఇంటిలో నుండి వెలువడి వీధి నడువు నిలిచి చూచు న నప్పటికి 
ధనవంతు డొొకడు ఆమెకుసా మి చ్చి తన ఇంటిలోసికి కొనిపోయను. 

వారమురోజులకు ఉత్పవ నమా క్రి అ 'వేళశ్యమాత తన బిడ్డ 

ఇంటికి రాకుండుట చే కప్పి పుతోల క డకు బోయి నా బడ్డ అక్కడె 

నున్నది, అని అడిగాను ఉ_త్తరేష్టీ పుత్రుని ఇంటికి పోయి వారు 
-వేశ్వ ఎక్క_డ నున్న దని అడిగిరి, అప్పుడే ధన మిచ్చి ఆమెను పంపి 
వేసినా నని అతడు చెప్పెను. "వేళమాత 5ోదనము చేయుచు 

“నాబిడ్డ కానవచ్చుట లేదు ఆమెను తీసికొని రండు” అనుచు ఉత్తర 
(శేష్టీ కుమారున్ని వెంటబెట్టుకొని రాజు కడకు పోయెను. 

రాజు అభియోగము విచారించి తీర్పు చెప్పబోవుచు ఈనిస్టి 
ప్రతులు నీకు వేశ్యను నవముర్పించినారా*” అని కనీ పు 

“దేవ చిత్తము” 

“అమె ఇప్పు జెక్కడ నున్నది” 

“నాకు తెలియదు. ఆమెకు డబ్బిచ్చి కరత్ సత్తా న 

పపూతళ ను జామను లీసికొని రాగ అహా 
హత; er I, 59 

“పిన తీసికొని రాలేని పతమున నీకు రాజనండము విధింతుము.” 

ఆతని చేతులు వెనుకకు వించి కట్టి రాజదండొ మిచ్చుటక పట్టు 

వసన తర్క వెళ్ళను తీసికోని ల లనందున శరాజు (ేవ్విప్తుతునకు 

మురణడండనము విధించినా డని విని నగరములో "పెద్ద అలజడి 

బయలు బేళను, లోకులు రొమ్ముపై వేరులు - “*పికొని న 

ఇది మోకు తగినదేనా?ి” అనుచు దుఃఖంపనాగిరి. _కెవ్షీ కరాడజో వడ్చి 

ముత్త్యుకొనుచు కుమారుని చెనుజెంట నే పోవు చుండెను, చవి పుతుడు 

తనలో “నాకు ఈపకారముగా కష్టము వా_ప్టించుటకు ఇంట 

నుండుటయే. ఈగండము గడచి బయలు పడితినేని గౌతమ సమ్యక్ 

సంబుద్దుని సన్నిధిలో |ప్రవ్రజింతును.” అనుకొనెను, 
వెక్య ఆగడబిడ ఏమని లోకులను (ప్రశ్నించెను. సంగతి "తెలిసిన 
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వీమ్నుట ఆమె నుముగా -మేడదిగి “స్వామి, ఆగుడు ఆగుడు[” అని 

“రాజప్రరుషులను నేనొకసారి చూడవలెను. అని వారిని నసమిీపించెను. 
రాజపురుము లామెను చూచి తల్లికి నమర్ప్చించి (శ్రేష్టి పుత్రుని విడిచి 
పుచ్చిరి. 

శేస్టిపుతుడు మిత్రులతో నదికిపోయి అచ్చట శిరస్స్నానము చేసి, 
ఇ౦ంటికిజసి (పాతిర్యోజనము బస తలిదండ్రులకు (ప్యవజ్యవిషయ మై 

"చెప్పి, చీవరములను చేకొని జనసమూహముతోకలసి బుద్దుని సన్నిధికి 
వోయి [పణాముము సు (ప(వజ కారుకు. చేను? (ప ప్రైజ్యయు ఉప 

సంపదయు లభించినవిదప కేస్టిప్కుతుడు యోగాభ్యాసయు కడై విపశ్య 
యనను వృద్ధి చేసికొని, త్యరలోనే అర్హ్హత్వ్యము ఫాంటెను, 

ఒకనాడు ధర్మ్శనభలో భితునవులు సమావిష్టులె శెప్టివుతుని (పథం 

సించుచు “ఆయువష్నంతులారా, (వీపు తుడు తనకు సంభవించిన 

ఆపదచూచి బుద్దశాననమున మహీమ (గ్రహించి, ఈ గండమునుండి 

బయట పడినపిమ్మట (ప వ్రజింతును అనుకొని ఆశుభచింశకు ఫలిత 
ముగా విముక్తి పొండి, (ప్రవ్రజించి అర్హ్యత్యముకూడ పొందినాడు” 
అను చుండిరి. శా స్త అచటి కరుడెంచి ోభితునవులారా, ఇప్పుడేమి 

మాటాడుచున్నారు?ి” అనెను ఫలాని విషయము అని వారు చెప్పిన 

వీమ్నట శాస్త “భికునులారా, కేవల మిప్పుణేకాదు, పూర్యముకూడ 

గేప్లివుతుడు మృత్తి భయమునుండి విము క్రుడై నాడూ” అని పూర్వ 

జన్మకధ చెప్పును, 

అతిత కథ 

పూరగంము వారాణసిలో (బవ్నాదత్తుడు రాజ్యము జేయుచుండ 

బోధిసత్యుడు జన్మాంతర పరివ_ర్హనమున టిట్టిభము కడుపున బుశళ్తైను. 

ఆరోజులలో బోయవా డడవిలో టిట్టిభములను బట్టి యింటికి గాని. 

పోయి నేత పెట్టి, ౧ఫోక్రులక్రు విక్ర యించి జీవించు చుంజెడివాడు. నా 

డొకనాడు అనేక టిట్టిభములతోపాటు బోధినత్తునికూడ పట్టుకొని: 
వచ్చెను. బోధిసత్యు డెట్లు యాజించెను “పి డిచ్చు నాహోర పాసీయా 

ములు (గహింతునేసి నన్ను వికయించును, (గహింప నేని చిక్కి 

పోవుదును, అప్పుడు లోకులు నన్ను స్వీకరింపరు. నేను సురక్నీతముగా 
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నుందును. కానన ఈ యుపాయ మవలంబింతును”, ఇబు తలచి బోధి 

నత్వుడు ఆహార పానీయములు స్వికరింపక చిక్కి శల మయంను, 

లోకు లతనిని చూచియు కొనలేదు. లుబ్బకడు బోధిసత్తుని తప్ప 
తక్కిన పమషుల నన్నిటిని విక్రయించి, పంజరములోనుండి అతిని సీవలకు 
దీసి చేతిపై "బెట్టుకొని, ఏల యీాపిట్ట యి ట్లున్నది, అని పరీక్షీంప 

జూచ్చెను. వా డజాగరూకు డ్రైయుండుట గమనించి బోధిసత్యుడు 

"రెక్టలుచాచ్చి యెగిరి యరణ్యమునకు జోయెను, టెట్టిెభము అతనిని 

జూచి, “ఇంతకాలము కనబడ వె తివి, ఎచ్చట నుంటిపి?” అని యడిగి 

నవి. “లుబకుడు పట్టుకొన్నాడు, రు. “ఎట్లు తెప్పించుకొంటివి?” “వాడు 

"పెట్టిన మేత, సీరు చేను ముట్టుకొన లేదు. ఈ యుపాయమున తప్పించు 
కంటిని” అని పలికి క చెప్పెను 

రాచనము చేయలేని యయోగ్నజనుడు 

పారముం Wee డెప్పటికి నాడ 

చూడు మాలోచనపలంబు చూచునన్ను 
తలగికొంటిని మృత్యుబంధనమునుండి. 

ఇట్లు బోధినత్తుడు తాను చసినకృత్యము “తెలిపెను, 

శాస్త ధర్మోప దేశము చేసీ జాతకమును 'సరకిపో'ల్పెను. ఆసమయిమున మరణము నుండి 

విము కి పొందిన (శేప్టి పుతుడు నేనే. 
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శాస్త జేతవనమున విహారము చేయుచు అసమయమున ధ్వని చేయభితువును గూర్చి 

ఇప్పీనది. 

వరమాన కధ 

శైవ స్మి బి నివాసి యగు నాతరుణుకు బుద్దశాసనమున |ప/వజించి, 

క_ర్హవ్యమునుగూర్చి నిక్షణ పొందకుండెను, ఈనవుయమున నేను నేల 



పరి జాతక కధలు 

తుడువన అను, ఈవేళ సేవ చేయవలఅను, ఈకాలమున పారము చదువ 

వలెను, ఆని ెలిసికొనలేణు [పధవమయావుములో, మధ్యయామ 

ములో, తుదియామములో కన్నులు తెరపుడు పడినప్పు డెల్ల ఆత 

డరచుచుండడిబాడు. భియువులకు నిద్ర పన్తైడిది కాదు, ధర్శనభలో 

గహారుచుండి భికువు లాతనిని నిందించుచు ““ఆయుష్మంతులా రా, ఈ 

భిక్షువు రత్నామువంటి యాశతాననమున |ప్రవజించి క_ర్రవ్యము నెరు 

గడు శితుణ ననుగడు, నసమయయానమయము తెరుగడుి” అనుచుండిరి. 

శా స్త యరుదెంచే “ఫికునులాం", ఇప్పు డేమి నసంఫావమించు. 

చున్నారు?” అనను ఈవిషయము అని వారు చెప్పినవీదపు శాస్త 

“భిక్సువులారా, ఈతడు కేవల మిప్తుడె కాదు; పూరగంముకూడ 

సమయానమయము అమగక అరచుచుండుట చే మెడ విరిచి చంపిరి” 

అసి, పూర్వజన్నకధ చెప్పెను. 

అతత కణ 

పూర్వకాలమున (బ్రహ దత్తుడు వారాణసిలో "రాజ్యము చేయు 

చుండ, బోధినత్తుడు ఉదిచ్వ(బాహా ౭ కుటుంబమున బుట్లె, నకల 

విద్యలు నేర్చి, జగద్విఖ్యాతు డై జన యాణారుుడయను. ఆయనకడ 

అయిదువందల విద్యార్థులు వద్వల నభ్యసించుచుండిరి ఆ మాణవకుల 

కడ నకాలమునకు a కుక్కు_టము కలదు, దాని కూత విని 

లేచి విద్వాప్రలు పారములు చదువుచుందురు. కొంతకాలమునకు 

కోడి చనివ్యును. వేరొక కోడికొరకు వారు వెదకుచుండు నం 

దొకరు మహో శెశానముకడ కళై లేగుచుండ కోడి కానవచ్చెను. 
దానిని పంజరములో నుంచి, కోసివచ్చిరి. అది శ్నృశానమున పెరు 

గుటచే ర కాలజ్ఞానము'లేదు! ఒకొ_కప్పు డర్ధ రాత్రిమునను వే 
రొకప్పు డరఃకోదయమునను కాయుచుండెను. అర్థరా(త్రమున కరడ 
కూతేవిని మాణవకులు తేచి పారములు చదివి (పాతేశకాలమునకు 

బడలిక చెండి, నదిగా విద్యలు (గహింపలేకుండిరి పగలది కూయు 

చున్న పుడు వారములు వళ్రించుట కవకాశము లేకుండెను, అహా 

'రాత్రములు కూయుచుండుటచే నిచావకాశముకూడ లేడాయును. 

ఒకనాడు మాణవకులు “ఈ కోడి అర్హ రా(త్రమున కూయుచున్న ది. 
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"తెల్లవారుజామున కూయిచున్నది. దీనివలన మన చదువు నిలిచిపోవు 
చున్నది” అని దానిగాంతు నులిమివేసి” అకాలరావియగు కుక్కుట 
మును మేము సంహారించినామి అని ఆచార్యునితో చెప్పిరి. ఆ 
చార్యుడు “అవర్లితభావమున (సుశిక్ష లేక) విని మరణించినది” అని 
పలికి వారల కుప చేశ మిచ్చుటకై గాధ చెప్పెను 

తల్లిదిం[డులవద్ద తగినకిక్షుణాయు 

నందక, గురుకులమ్నుందు వాసమ్ము 

సలుపని యీాకోడి సమయ మెరుంగ 

“కారఠరాన మొనరించు నన్ని వేళ లను. 

బోధినత్యు డీ టుపచేశించి, జీవితాంతమున యథా కమ్మం గతో 

శాస ధర్మో పడేశమయు చేని జూతక సారాంశము వెలిబుచ్చెను, ఆప్పటి కోడి ఇప్పటి 

ఖొతువు; శిష్యులు బుద్దపరిషత్తు; ఆణార్యుడు EE: 
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ఇా_స్థ జేతవనమున విహారించుచుండగా చించమాణవికను గూర్చి చెప్పినది. 

ఆకథధ పం_జెండవ నిపాతమున మపహోాపదువు జాతకమున (472)} 

వచ్చును. ఆసమయమున శాస్త “భికువులారా, చించవమూణవిక 

ఇప్పుడే కాదు; పూర్యముకూడ నాపై మిధ్యా(ప్రవాదములు వ్యాప్తము 

చేసినది” అని పూర్వజన్నకధ చెప్పెను 

అతత కధ 

పూరంము వారాణసిలో (బహ్నదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 

బోధినత్తుడు పురోహితగృ్భహమున పుట్టి, తండ్రి మరణానంతరము 
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కోరిన వర మిత్తునని రాజు అ(గమహిమవిఃి వాగ్దానము er 

“నను కోరినవరము. సులభమయిన బే. నేటినుండి అన్య శ్రీ ని మారు 
పీతితో జూడగూడదు”” అని యామె కోరాను. మొదట రా జామె 

మాటలు లశ్ష్నుము చేయలేదు, కాని మాటిమాటికి నామె |పార్షించు 

టచే తోసి వేయచేరక యాతడు తుద కంగీకరించెను. అది మొదలు 
రాజు పదునారువేల నట్టువక త్తెలలో నొక తెనుగూడ కావు దృష్టితో 
జూడ లేదు, 

ఒక సారి (ప్రత్యంత గామములో నుప పప్తవము బయలు బజే౭ను, 

అచ్చటి సై "ఇ నికులు -వోరులతో మూడుసారులు తలపడి పోరి ఇక 

మావలన గాదని రాజుకు వార్త నంవీరి. రా జచటికి జనదలచి గొప్ప 

సేన సమకూర్చుకొని, _వెడలబోవుచు భార్యతో “భే, నేను 
(ప్రత్యంత (పేశములకు పోవుచున్నాను, అక్క_డ ధానావిధయుద్లములు 

జరుగును. జయాపజయములు తెలియవు. అట్ట తావులకు నీలు 

రారాదు. నీ విచ్చటనే యుండవలెను అని చెప్పెను. “నే నిచట 
నుండజాలను”” అని యా మెపలికి, రాజు దృఢనిశ్సయముతోో నుండుట 

చే గహించి “అట్లయినచో, మోర యోజనము పోవగానే కష్ట్రసుఖ 

ములవార్త నాకు “బంపు చుండుడు”” అని వేడెను మంచిదని రాజు 

బోధినత్తుని నగరరతుకునిగా నిలిపి ను న్యముగా బయలు వెడలి 

"యోజనము పోయి “మా యారోగ్నము బెవికి తెలిపి ఆమె స్పితి 

గతులు కొనిరము” అని వారావహున 'కానతిచ్చెను. “రాణి వచ్చిన 

పురుషునితో “రాజు నిన్నేల వంపినాడు” అని యడిగాను. తమ 
రాగ కేమములు తెలిసికొని పోవుటకు పంపినారు” అని యతడు 
చెప్పగా, “అట్లయిన రమ్ము” అని రాణి వానితో అక్రముమార్షమున 
వర్తించెను. రాజు "మొత్తము ముప్పదిరెండు యోజనములు [ప్రయా 

ఇముచేసి, ముప్పడియిరునురు వారావహులను బంపెను. రాణి వా 
రందరితోగూడ అ[కవుశేళి సలిపెను, 

ఉపద్రవము తొలగించి రాజు అచ్చటివారల సంతోవపరచి 
జయన్క౦థావారమునుండి నిజరాజభాసనికి మరలుచు, ముప్పదియిద్దరు 

వారావహులను [కవుముగా రాణికడక బంపెను, ఆను యందరి 

తోడను వెనుకటివలెనే విహారించెను, [కమముగా రాజు నిజనగరము 
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నమోావించి, న్వసైన్యముగా నగర బావ్యామున విడిస్తి తన నగరప వేశ 
నన్నావామునకై_ బోధినత్యునకు వా_ర్హనంపెను, బోధిసత్తుుడు నగర 
మున నలంకరణము చెయించి, (వాసాదాలంకరణార్లమునగరిలాసికి 

బోయెను. రాణి బోధిసత్తుని రూపమునకు ముగ్గయై, “రమ్ము, 
(బావ్మాణో _త్తమూ శయనము మోాదికి రము” అని ఆహాంనించను. 

“ఇట్లనకుము. రాజగారవమును స్మరింపుము, _పాపశకార్యము చేయ 
జాలను”” అని యతడు పలికను, 

““అరువదినలుగురు వార్తావహులకు లేని భయము సీకెక్క_డనుండి 
వచ్చినది? రాజువలని భయముచే నామాట పాటింపవా£” 

“వారాహారులు నావలెనే బోధించినయెడల నట్లు (ప్రవదర్త్హింపరు. 

ధర్మ మేదియో నాకు తెలియును. ఇట్టి పాపకర్శము చేయను.” 
“ఎక్కువగా (ప్రలాపించుచున్నా వు! అంగీకరింప వేసి శిర'క్చేదము 

జేయింతును!” 

“నా శిరసు ఈ జన్మలో నేగాని లశ జన్నలలో కూడ సదింప్రుము: 

ఈపని వాతను? ల 

“సర, మాచెదను” అని రాణి బోధినత్వుని "బెదరించి తన గది 

లోనికి బోయి, ఒడలిపై గోళ్ళతో రక్కు-కొని, అవయవములపై 
నూను. శ్రానైకొ న్స. “మాసిన చీరకట్టి, అనారోగ్యముగా నున్నట్టు 

నటించి, డాసీజనమును బిలివించి, “చేవి యచ్చట నున్నదని రాజు 
ప్రశ్నించినచో అనారోగ్యముగా నున్నదని చెప్పుడు” అని ఆన 
తెచ్చెను, 

ఇంతలో బోధినత్వుడు రాజున కెదురు పోయెను. రాజు నగర 

(ప్రవేశము చేసి, _పాసాదములోనికి జని రాణి కనబడకుంకుటచే డేవి 

యెక్క_డి? అని పరిజనులను (ప్రశ్నింపగా, అనారోగంముగా నున్నదని 

చెప్పిరి అంతట రాజు శయనాగారము లోనికి బోయి రాణి ఏవు 

నిమిరి *'ఛ బే, అసుఖమేమి*” అని యడిగాను. ఆమె మాటాడ లేదు. 
మూడవసారి అడిగినపిమ్నట నాము “మహా రాజా మిరు జీవించి 

యుండగా మావంటి (స్రీలకు చెరొక నాధు డుండవలసి వచ్చెను!” 

అని పలికెను, 

“భజే, వ మంటివి?” 
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“మిరు నగరరతుళణ ణార్ధ ముంచిపోయిన సురోహితుడు రాజ(పా 

సాదమును పరిశీలింపెదనసి యిచ్చటికి వచ్చి, చేను తనమాట విన 

నందున బలవంతముగా తనయిచ్చ దీర్చుకొని వోయినాడు.” 

అగ్నిలో ఉప్పుగాని చక్కె_రగాని పడినవొ పటపట లాడినట్లు 
రాజు కోపాగ్నిలో పటపటలాడి, గదినుండి వెలువడి ఉజావ్వారి 

కాదులను శేకవేస్తి “మీరు పోయి, రాజఫురోహితుని చేతులు 

పరిచి కట్టి, వధ్యస్థానమునకు గాసనివొండుూ* అని ఆన తిచ్చెను, వారు 

వంటనే చని బోధినత్తుని బంధించి నధ్య భేరి (మోయించిరి, 

ఆప దుష్ట రాజ్ఞి క విరిచినది. ఆతృబలమునచే we 

యాపద తవ్పించుకొ నవలను” అనుకొని బోధినత్వుడు రాజపురు 

షులతో “మూరు నన్ను +నంవారింపక పూర్వము రాషినన్ని ధికి గాని 

పోవలను అని యడిశాను వారు “ఎందుచేత”. అనిరి. నేను 
రాజ సేవలో నుండి ఒహుశకారములు నిరంహించినాను. అనేక నిధి 
నిషెపముల నెరుగదును. నన్ను రాజుకడకు గొనిపోవనిచో రవా 
స్యము నాతోడనే యంతరించి ప గ కనబడకుండ బోన్రను.” నన్ను 

రాజనన్ని ధికి జేర్చినత ర్వాత మో క_ర్హవ్వము చెరవేర్పనచ్చును” అని 
బోధినత్వుడు పలికెను, వార శ్లే చేసిరి, రా జాయనను జూచి, *టఓీయీ, 
(బావా వ నన్నుజూచి విస స్టపడవాః? వల యిట్టి యకార్యము చేసి 

తివి?” అ సెను, 

బోధినత్తు డిట్టు చెప్పెను “మహారాజా నేను శ్రోత్రియకుల 
సంజాతుడను”' ఇంతవరకు క (పాణవముయినను తీయలేదు. నాది 
కాసిదానిసి తృణము నయినను (గహింప లేదు కామవశమున పర 

న్స్ మై. నేత్రములు ప్రసారింపలేదు. పరిహానమునకై నను అనత్యము 
పలుకలేదు. ఎన్నడును బిందుమా।త హరునకు. మద్యము (తావ 
లేదు. నేను మూయెడ నపరాధము వేయలేదు. అజానమువే, లోలు 
పత్యముచే రాణి నాచేయి పట్టుకొని, చేను నిరాకరించుటవే నన్ను 

బెదరించి, తన పాపము నాపై మోవీనది. మహారాజ నే ననప 
రాధిని. వారలు కొనవచ్చిన యరువది నలుగురు పురుషులను చిలి 
వించి ఒకొ_క్క_రు రాణి మాటచొప్పున (ప్రవర్తించిరో లేదో 
కనుగానుడు, చేవా!” 
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రాజు వార్తాహనలను బంధించి కొనిరా నాన తెచ్చి, రాణ్స్ పిలి 

వించి “నీవు వారాహరులతో న కార్య కరణము జకసేనా లెదా?” 

అసి యడి”ను, “వ్రీసితిని దవా!” అన్ యామె ప్రత్యుత్త తర మిచ్చెను, 

“రాజు వా రంగిరికిని శిరో ద దండనము విధించెను, 

అపుడు బోధిసత్తుడు | 'మహోరాజూ, విరి దోషము లేదు, చేవి 
బలసి నిర్బంథించినది, క. పీరు శుంతవ్యులు, రాణి దోవముకూడ 

లేదు. న్ లు -కామప రాయణలుం, జాతి సంభొవమువలన వీమె యటు 

చేసినది. కావున తుంతవ్వురాలు” అని పలికెను, గ 

బోధిసత్వు డెట్లు (వార్టంపగా రాజు శాంతించి, ఎల్లరను ఏడిచి 

పుచ్చి, ఒకొ_క్క.నికి నివాసము కూడ నిచ్చెను. అనంతరము బోధి 

సత్వుడు గాజును నమిోవీంచి, “మహారాజా, ఇతరుల సత్యవచనముల 

వలన యోగ్యులుక్తూడ సిష్క్హారణముగా బంధనమున బడుచుందురు. 

అడానము వలన బంధనము, జ్ఞానమువలన మోతుము లభించును” 

అని పలికి యాూాగాధ చెప్పెను 

మూర్చలు మాటాడ్క ముక్రులు గూడ 
పడిపోవుచుందురు బంధనమందు 
పండితుల్ మాటాడ బద్దులుకూడ 

ముమ్మాటికి నిజమ్ము ముక్తిని గనుట 

రాజుకు ధర్న మివీధముగా జెప్పి బోధిసత్వుడు “వుహారాజూా 

నుగ ఎ్రవాస్టుగా న నుండుటచే ఈదుఃఖము నంపాప్పంచినది. ఇక చేను 

పరివాజకుడ' నగుట కనుజ  యాయవలనుూ” అస్కి అనుజ పొంది, 

అ|శుముఖులగు జ్ఞాతులను, మహానంపదను విడిచి, [ప్మవజంచి, హీమ 
వంతమున నివసించుచు, అభిజ్ఞ లను నమాసత్తులను హొంది, బ్రహ్మా 

లోక పరాతుణు డయ్యెను, 

శాస్త ధర్మో పదేముచేసి కధలు సకిపోల్చెను. అప్పటి దుష్ట్రదేవి ఇప్పటి చించమాణ 
విక; రాజు ఆనందుడు; పురోహితుడు నేనే. 
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ఇాస్త జేతవనమున నున్నప్పుడు అనాభపిండికుని దృఢమి[తమును గూర్చి చెప్పినది 

ఎరయాన కది 

అనాధవీండికుని మిత్రులు, ఆ పులు, జ్ఞాతులు గుమిగూడి, ఆయనను 
మాటిమాటికి ఈవిధముగా వాదించుచుండిరి * మహాకేస్ట జాతిలో, 
గోత్రములో ధనధాన్నములలో అతశు నీకు నమానుడు కాడు, నీకంెటు 
మిన్న కాడు. నీ వతనితో మతి ఏల నెరప్రుదువు అతనితో మైత్రి 
వలదు”, తనకంకు చిన్న వారితో, సమానులతో,  (శేమ్లులతో, 
అందరితో మతి నెరపవలె నని క్రేస్వ్పియభివముతము. కావుననే ఆయన 
వారిమాట పాటింపలేదు, ఒకసారి తన జమిందారీ (గామమునకు 
బోవుచు తీననర్వన్వమును కాపాడుభారము అమి(త్రునిపై నుంచి 
చనెను, ముందువచ్చుకధ కాలపజ్షికధతో నమానముగా నుండునని 
(గహీింపవలెను. కాని యీకధథలో అనాధపిండికుడు వృత్తాంతము. 

శతెలిపినపిదప శాస్త యి ట్లనెను “గృవాపతీీ మిత్రు డెన్నడును 
తుచ్చుడు కానేరడు మిత్రధర్శ్గమును రథ్సీంచుశ క్తి మొదట నుండ 
వలెను. తనకంయె తక్కు_వవారితో, నమానులతో. (శేన్షులతో మైతి 
"నరపవలను, స్థిరమిత్రునివలన స్వ్రు ధన న్య్వామిపిగా నున్నావు, పూర్వము. 
పరిపూర్ణ మిత్రుని వలన విమాన సామి వై తివి”, 

అట్లు చెప్పి శాస్త పూర్వజన్నకధ తెలిపెను 

అతీత కధ 

పూరంము వారాణసిలో బ్రహ్మదత్తుడు రాజము చేయుచుండ 
బోధిసత్యుడు రాజోద్యానమున దర్భదుబ్బలో వృతజేవతగా నివ 
సించుచుండెను. అందులోనే మంగ ళవముంటపపార్శ మున బుజాగత 
స్కృ_ంధవృతము విశాలశాఖలతో నర్గిల్లుచుండెను. ఆ వృతువున్న 
"రాజుకు (పీతి మెండు, దానిపై వృత దేవతగా జన్మించిన "దేవరాజుకును, 
బోధిసత్త్యునకును మతి, 

ఆవి యి 

అచ్చటి మంటపమున కొొక్క_ కు స్తంభము, అది కొంచెము పుచ్చి 
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నది. చేనగల చారు స్తంభమును చెప్పించి గట్టి చేయుడు అని రాజు పరి 

జనుల కాజ్ఞ యిచ్చెను, వ(డంగులు సూటీపోజె చెట్టుకయి -వెదకి 

వెదకి కానక, తుదకు ప ముక్ష క వృశుమునుగాంచి 

రాజనన్ని ధికి బోయిరి. “అనువై న చెట్టు దొరకినడా?” అని రాజడు 

గగా “చి త్తము చేవా! కాని దానిని త. మాకు నమ్నతము 

కాదు” అని వారు పలికిరి, “ఎందుచేత?” “ఎక్క_డ వెదకినను తగిన 

చెట్టు లభింప లేదు. ఉద్యానములో మంగళవృతుము తప్ప "వేరొకటి 

న దానినిఖండించుట మాకిస్థముకాదు”. “పోయి చెట్టుకొట్టి, 

స్ముముగా నిలువ బెట్టుడు. వేరొక మంగళవృతము నమకూర్తు న, 
వారు వెడలి మంగళవృతమునకు పూజ చేసి రేవు ఖండించవచ్చు 

నని చనిరి. వృత దేవత భూమాటలు విని “శేపటినుండి నాకు నిలువ 

సీడలేదు. బిడ్డలను ధీసికొని యెక్క_డకు బోవుదును*” అని 
ల నురుగక వీడ్డలను బుజముల మోద వేసికొని రోదనము చేసె 

వేనచేవతలు వచ్చి. 'నంగతి తెలిసికొని, వ|డంగుల నాపు piles 
“కానక ఆలింగనము చేసికొని యేడువ సాను. పృశు దేవతను జూడ 

గోరి నరిగా నానమయమునకు బోధినత్తు డక్క_డకు వచ్చి విషయము 
తెలిసికొని “అగుగాక, విచారము న వృతుమును నరకకుంశ 

జూచెదను. ేప్ర వడ్రంగులు వచ్చు నప్పటికి నే నేవి చేయుదునో 
చూతురుగాని” అని పలికెను, 

మరునాడు వడ్రంగులు వచ్చునబ్బటికి బోధిసత్మ్యూడు తొండరూపము 
దాల్సి, ముందుగనే చెట్టు మొదటికి బోయి మూలమునుండి కొొముల 

వరకును పడునట్లు చెస్కి కొము ల నడుమనుండి యిటు నటు తల 

(తిప్పుచుంజెను. ' మహావర్జకుడు తొండను జూచి, చేతితో చెట్టుపెగొట్టి 
“ఈవృతుమునకు చిల్లు లున్న వి. పూజాసనమయమున హరు. గవ మనిరీప 

లేదు.” అని మంగళవృతమును గర్షించుచు బోయెను, వృత. దేవతా 

నివాసము బోధిసత్తుని వలన సురక్షత మయ్యెను, ఆ మెచుట్టములు, 

బంధువులు సమావేశ మయినప్పుడు నా నివానము సురటీత మయినది 
అని సంతుష్టి _త్తమయై *వన దేవతలారా, మనకు శక్తి యున్నను ఏమి 

చేయుటకును తోచలేదు. కాని కుశనాళి చేవత తన జ్ఞైనసంపద వలన 
మన నివానము రవ్షంచెను, మి|తుల వివమయమున 'పాచ్చు తగ్గులు 
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చరాడనక్క_ర లేదు. అవనరము వచ్చినపుడు ఒక్కొక్క_డును తవు 
మ శక్తి కనుగుూముగా సాయము చేయుదురు, కష్టము తొలగించి 

సంతోషము నమకూా చుర” అని మిత్ర ధర్మమును వర్ణి ంచి, -ఈగాధ 
జ. 

సలుప వచ్చు మతి సకివానితో  శేహ్హ 
తోడ చిన్న వానితోడ నేని 
కప్తవేళశ నన్ను గాచె నీకుళనాలి: 

చేయ౪లరు మేలు ఇెలిమికాండు 

జ అద ఈ|పకారముగా వృత. దేవత నమావిష్ట్ర చవతల నుష్హైశించి, కహ 

నివారణలో పాచ్చుతగ్గులు గమనింపక, క మతి నెర 

వలె నని ధర్నము బోధించెను, శజీవితాంతమున నామె ఖు. 
"జేవతతో ౧సాడ యథా కమ్ముం గతో, 

కాస్త ధర్మ్నోప దేశము చేసి జూతకసారాంశము “వెలువరంచెను. అఆకాలమున వనదేవత 
అనందుదు; కుళనాళిదేవత “సేవే, 
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బుద్దుడు వేళువనమున నుండగా డేవదత్తుని గాక్చి చెప్పినది. 

భురఢయాన కది 

నంలో గూరుచుండి భిక్షువులు చేవదత్తుని నిందించుచు, 
ఆయుస్నుంతులశరా, తధాగతుని ముఖము పూర్ష చంద్రునివలె నుండును. 
ఆయన ఎనుబది అనువ్యంజనములతోడను ముప్పది'రెండు మహాోప్రరు వ 
లతుణములతోడను కూడినవాడు. ఆయనకు నలు|పక్క_లను వ్యోమము 
నిండు [ప్రభ యుండును. ఆయనశరీరమునుండి చుట్టలు చుట్టలుగా బుద్ధ 



122 యమ్మేభ జాతకయు 861 

రశ్నులు వెలువడుచుండును. ఆయనతనువు మహోాళోభాసంపన్న 
పలుకక: ఇట్టి  సుందరరూపమును జూచి డవదత్తుని చిత్తము 

అ(,ప్రనన్న మై ఈర్ష ర యుదయించును, బుద్ధునక? ఇట్టిశీలము, ఇట్టినమాధి, 

ఇట్టి పజ్ఞ, ఇట్టివిము క్తి క్రి, విమాతుజ్ఞాన దర్శనము కలవు” అని (పశంసన 

జము చేవదత్సొడు బుద్ద(ప్రశంన నపాంప లేక ఈ ర్ట్యూాపరవశు డయినాడు” 

అనుచుండిరి. 

శాస్త అరుడాంచి *భితువులారా, ఇక్కడ గూరుచుండి ఏమి 
నంభావీంచుచున్నారు?”” అని యడిగాను. ఈవివయము అని వారు 

చెప్పినపిదప శా_స్త “భితువులారా, "కేవల మిప్పుడే కాదు; దేవదత్తుడు 

పూర్వముకూడ 'నాప్రశంన జరిగినపిమ్మట ఈర్ష ర చెం'దెడివాడు” 6 అని 

పూర్వజన్నకధ చెప్పెను. 

అతీత కథ 

సూరగకాలము రాజగృ్భృుహమున మగధరాజు పాలనము చేయుచుండ 

భోధినత్తుడు ఏనుగు కడుపున బుట్టి ఒడ లెల్ల తెల్టనయి, రూపనంపద 

కలవాడయ్యెను. ఈ గజము లమణ నంపన్నమని రాజు తన మంగళ 

హాస్తిని చేసికొనెను. 
ఉత్పవమునాడు నగరమునకు, చేవనగరమునకువలె నలంకారము 

చేయించి, నరాగలంకారమండిత మగు హృస్తిపై నెక్కి, బహు పరి 

వానరముతో రాజు నగర ప్రదక్షీణాము చెను. మహోజనము మార్ల 
మున నచ్చట చ్చట నిలిచి, మంగళ పహా _స్ట్థిరూప hls హు 

పశు వవి యాకారము, ఏమి నడక, ఏమి విలానము, వమి లతణ 

సంపత్తి!” ఇట్టి క్వేతభద్రగజము చక్రవర్తికి తగినది” అని వర్ణించు 
న "రాజు “ఈచ్చ్యుపరవళు డై. “నడ దీనిని పరత ప్రపాతమునుండి 

(కిందికి వ (పాణములు తీసెదను” అనుకొని, గ జాచార్యుసి 

వలిపించి *వమేమి చేసి గజమునకు సుళిక్షు యిచ్చినావు?”” అని యడి 
“ఇను. “దేవా, ఈ భదగజము సుకిశ్సీతమూ అని మూవటివాడు 
పలికినాడు. *“ీసువిన్న్ తము కాదు. అలిశ్నతము” అన్నాడు రాజు 

“సురికితమే దేవా!” *అటులయిన వేప్రుల పరంత శిఖరముమోాదికి 

దిని నెక్కి_౦ంపగలవా?” “చిత్తము “దేవా!” రాజు పరత పాదము 

46 
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వరకు బోయి, యేనుగు _పెనుండి దిగి మావటివానిని గజ మధివ్యీంచి, 
పరంతము మీదికి గొని పొముని, తాను పరివారముతో అమాత్యు 
లతో ప్రపాతము చేరెను. వను గచ్చటికి వచ్చినతోడనే రాజు 
మావటీనితో” దీనికి సుకికణ యిచ్చితి నంటివి. వనుగును మూడు 
"కాళ్ళమోాద నిలుప్రుము” అనెను, 

మావటీశు భదగజమును అంకుశముతొ సంజ్ఞూర్ణము తాకి 
మూడు కాళ్ళమాద నిలిపెను. రాజు *ముందచరి రెండుకాళ్ళమోాద నిలు 

పుము అనగా వాడు దాసిని ణే నిలిపెను, వెనుకటి కాళ్ళమాద 

నిలుపు వున్నప్పుడు మహోనత్త్యుడు ముందరి కాళ్ళ త్తి, వెనుక కాళ్ళ 

మోద సనిలుచుండెను. ఒంటికాలిమాద నిలువు మనగా గజము నిలు 

యురి డెను. ఏనుుస “జారిపడిపోవదసని (గహించిన రాజు మావటీనితో 

“నీచేత నయినచో దీని నాకాశమున నిలుపు” మనెను. అప్పుడు 
గజాణాగ్వుడు “యావజ్జంబూదీ(పములో దీనితో నమానముగా సుత్తి 
వీత మైన హా స్టిలేదు గజముప్రపాతమునుండి జారిపడి మడియ వలె 
నని రాజుకోరిక కానోవునుూ” అని తలచి, గజకర్ణమున మావటీడు 

“బచూబ్బూ ఈరాజు నిన్ను చంషదలచినాడు. ఇతడు నీకు తగడు. నీకు 

శకి కలబేని నాతోగూడ నాకసమునకు లేచి, వారాణసి వురమునకు 
జనుము” అని దృథముగా బలికెను, 

ఆ మహోాసత్త్వుడు పూర్వజన్నకృత పుణ్య మహాత్యము వలన తథ 

ఇమే గగనములోని కనాను గ జాచార్యుడు “ముహాోారాజ్యూూ నీవంటి 

మందపుణ్యుడు, దుర్చుద్దియు నగు నానికడ ఈగజ రాజు నిలుచుట 

యుక్తము కాదు, వివేకి, పుణ్యాత్ముడు నగు (ప్రభువే దీనికి తగినవాడు. 
పీవంటి జా ర్భాగ్యునకు ఇట్ట వాహానము లభించఛినను గారవముతో 

పాటు అదికూడ నఠించును, నీవు గుణగారవ మెరుగనివాడవు!” అని 
పలికి ఏనుగు మెడమోాదికి వచ్చి, యాగాధ పలికెను 

సంపద లభింపగా మూర్హ జనుడు జడత 

తనకు చేజేత "కావించుకొనును హాని; 

బాధపడు 'తాన్యు పరులను బాధ పెట్టు. 

ఇట్లు చెప్పి, రాజుకు ధర్మ ముపచేళించి. ఇక నీవ్రండువుని గగన 

మార్లమున నతడు వా సతో. వారాణసికి జేర, "రాజనాధాంగణముప్రై 
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నాగను, నగర మంతట కోలాహాల ముప్పతిలైను. “మన రాజుకయి 

గగనమార్లమున భద్రగజము వచ్చి నిలిచియున్న” దని జనులు 

కేకలు చేసీ. రాజున కీ విషయము వెంటనే తెలిధాను, ఆత డీవలకు 

వచ్చి ో“భదగజమా, నాకొరకే వచ్చినచో భూమిమోది కవత 
రింప్రుముి” అనగా బోధినత్వుడు చేలమోది కవతరించెను. గజా 

చారుడు కూడ దిగి రాజునకు నమస్క_రించి “ఎక్క_డనుండి వచ్చినా” 

వను (ప్రశ్నకు "రాజగ ఎవహామునుండి యని బదులుపలిక్తి నమ_స్తము వివ 

నించెను. “చాచా, నీ విచ్చటిక వచ్చుకు మ్ లయ్యెను” అసి "రాజు 

నగరము నలంకరించి భ1దగజమును మంగళవా స్పిశాలలో (ప్రతివ్షిం 

జాను, పిమ్న్వట రాజమును మూడు భాగములు చేసి ఒకటి బోధి 

సత్తునకు, ఒకటి గజాచార్యునకు నిచ్చి, తాను మూడవభాగము తీసి 
కొ నెను. నాటినుండి రాజ[పభావము వృద్ధియమై క్రమముగా నమ స్త 

జంబూవ్వ్ప మాయన హా _స్తగత మయ్యెను, ఆయన రాజారోన రుడై, 

దానాది "స్రుణ్యకార వ్రములు కతు తుదకు యథా కమ్మం గతో. 
a 

కాస్స ధర్మోపటేశము చేసి జాతకము సరిపో 'ల్చెను. అప్పటి మగభనౌరేశుడు జేవ 

దత్తుడు; చారాణసీనశేశుడు సారిప్కుతుడు; హోస్తిపకుడు ఆనందుడు; హస్తి నేనేం 
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శాస్త జేతవనమున విహారము చేయుచు లాళుదాయి స్పవిరుని విషయమై చెప్పినది. 

యర్తయాన కధ 

అతడు ధరో_పచేశము చేయునపుడు 'యోగ్యము అయోగ్యము 
అను విషయము గమసింప డని యిచట చెప్పవలసి యున్నది. మంగళ 

వాక్కులు పలుకవలసినపుడు అమంగళ వాక్కు... లాడి దానానుమోద 

నము చేయుచుండును. అమంగళానుమాదనము చేయవలనసినయెడ 
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నతడు మంగళవాక్కు_లు పలికి “ఈ(పకారముగ మంగళ కారము 

వందలకొొలది వేలకొలది చేయు = నుక్చ్వాదింవుడు” యాట 

చాటు 

ఒకనాడు భియువులు ధర్భనభలో గూరుచుండి చర్చ చేయుచు 
ఆయువుంతులారా లాళుడాయి ఉచితానుచితముల చనెరుగడు. 

ఎచ్చట నుపయోగింప రాని వాక్కులను సర్వత్ర వాడుచుండును” 
అనుచుండిరి. శా స్త అరుబెంచి “*భియువులారా, వమి నంఫామించు 

చున్నా రు అనెను, ఈవిషయ మని వారు చెప్పిరి, అంతట శాస్త 

“భికునులారా, లాళుదాయి కేవల మిప్పుడే కాదు; పూర్వముకూడ 

జడిమచే ఉచితాను వితము తెరుగక మాటాడెడివాడు; నడామూార్డుడు” 

అని పూర్వజన్నక భ చెప్పెను, 

అతీత కథో 

పూర్వము వారాణసిలో (బహ్మాదత్తుడు రాజ్యము వేయుచుండ, 

బోధినతుడు సంపన్న _బావ్మాణ వంశ మునబుట్టి, పెద్ద వాడయి, తయ 

శిలానగరమున న నక లవిద్యల నభ్యసించి, జ క. వచ్చి, జగది 

ఖ్యా తొాచార్యు డై 500 శిష్యసంఘమునకు విద్యలు బోధించుచుండెను, 

అందులో నొకమాణవకుడు భర్నాంతేవాసికుజై  చదువుచుంజెను. 
వాడు మందబుద్ది నిపరీత భావములు కలవాడు, అసంబద్ధ ప్రత్యు త్త తరము 

లిచ్చువాడు. వానికి చదువబ్బ లేదు. వాడు బోధిసత్త్రుసియడ భక్తి 

కలవాడై, దాసునివలె సమ_స్త పరిచర్యలు చేయుచుండెను 

ఒకనాడు బోధినత్వ్యుడు లు ఆ భోజనానంతరము శయన 

మున వండుకొనగా ఆమాణవకుడు వచ్చి, కాళ్ళు, చేతులు, వీపు పట్టి, 

వొవునపుడు నాయనా, మంచముకాళ్ళు సరిగా ఎత్తుపెట్టుము అని 
చాప్పెను. వాడు ఒక పార్య్వమున సరిగా ఎత్తుపెక్టైను. కాని రెండవ 

వార్మ్య్యమున పెట్టుట కిమియు గానక తన కాత యిత్తుా పెట్టు రాతి 

వ మ నశ్తే య యుండెను, తెల్ల వారగా బోధిన ప 5 లేచి, సుప 

జూచి వల యిట్లు కారుచున్నా” వసి యడ నన ఆచార్యా, ఏమియు 

గానక నాకాలే యెత్తు చెట్టియున్నా” నని వాడు చెప్పెను. ఈమాట 

లకు మనసు కరిగి బోధిసత్వుడు తనలో *ఏడు నాకు వాలసేవ చేసి 
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నాడు, అందరిలో వీకు మందుకు; చదు వబ్బకున్నది. సీనిని విద్యావంతు 

నెట్లు చేయుదు నని యోజించ్చి వీడు సమిధలు తెచ్చినపిమ్మట, సివేమి 

చూచిసావు, ఏమి చేసినాను అని యడిగదను, వాడు చెప్పిన మాట 
లను బట్టి (ప్రశ్నలు "వేయగా ఉపమానములను కారణములను వివరిం 

చును. ఈవిధముగా వీనికి విద్య చెప్పవచ్చును” అని భావించెను, 

అనంతరము వానిని బిలిచి “సీను సమిధలు తెచ్చునపుడు చూచి 
నవి, తిన్నవి, _తాగినవి వవియో చెప్పుచుండుము అని యా జేళింపు 
వాడు చిత్త మనెను. ఒకనాడు వాడు తక్కిన శిష్యులతో పాటు సమిధ 
ల్వకె యడవికి బోయినపుడు పాముకనబడను, వచ్చి వాడు “ఆభార్యా, 

సర్పమును చూచినాను అని చెప్పెను, “అది యెొట్లుం జెను?” “నాగలి 

కళ్టువలె నుండెను”. “ముంచి యుపమానము, సర్శృములు లాంగలీ 

నదృశ్యములుూ అని పలికి బోధినత్తుడు వానికి చదువు చెప్పగల నని 

ఆరిం చెను, 

వేరొకనాడు అడవిలో వనుగును జూచివచ్చి చెప్పెను. “నాయనా, 

వను గెట్లుం డెను?” “నాగలికజ్టువ లో”. “ఏనుగు తొండము నాగలి 

వళ నుండును. దంతాదులుకూడ నిశ్లు యుండును, ఏడు బుద్ధి 

మాంద్యమునలన విభాగము చేసి చెప్పలేక తొండమును గూరక్సియ్ 
చాప్పియుండును” అనుకొని యేమియు మాటాడలేదు. 

మరియొకనాడు వాడు చెజుకు తినివచ్చి, ఆచారు నితో చెప్పెను, 
“en మో ట్రుండెను?” “నాగలికజ్టువలె”, “ఏమాత్రము తగిన 

యుపమానము కాదు” అనుకొని ఆణచారు్న డూరకుండెను. ఇంకొక 

నాడు వాని నెనరో విలిచి "బెల్లము, మొుగు. పాలు కలిపి యిచ్చిరి. 

వాడువచ్చి ఆచార్యునితో జెప్పెను. “దధిక్లీరము లెట్టుండను¥ి” 
“నాగలి కలువల,” అప్పు డాచార్యు డిట్లు బావింాను. పితు పూను 

లాంగలి నలె నున్న దనుట నముచితము. వనుస తొండము దాని 

వలెనే యున్నదనుట కొంతవరకు తగును, చెజకుగడకూడ అంతే. 

కాని దధిక్లీరములు ెల్లనివి. _వోసినపాతాకారము ధరించును. 

ఇక్క_డ వీడు తప్పినాడు. యూ మందునకు చదువు చెప్పుట వట్టిది” 

అని ఆచార్యు డీ గాధ చెప్పినాడు : 
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అన్నియెడల మూర్తు డదుకని పలుకు లే 

పలుకునుంశు నెపుడు పాడి వీడ" 

ఎదుగు డ్చ్పె పెరుగ్కు నిది హల్మాగం రఫ్ 

దధి పాలాగ మనుచు దలచు నతడు 

శాస్త భర్మోపదేశము చేసి సారాంశము దెఖుంవేంచెకు. ఆనాటి మూర్సవిద్నార్సి 

లాభళుదాయి; (సిద్దా చార్యుడు నన 
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శా_స్ట జేతసనమున నుండున పుడు కర్భవ్యవిరు శగుబాహ్మణుని గూర్చి చెప్పినది 

యరమూన కోడు 

(శావస్పి నివాసి యగు నాయువకుడు బు దశాననమున శ్రద్ధచే (పవ 

జించి మిక్కిలి క _ర్లవపరాయాు డయ్యెను, ఆచార్య- pees | 

యుని  సేవాకార్యములయందును, (త్రాగదగిన _ నీటివిషయమునను 
ఖాద్యములను సిద్ధము చేయుటలోను, ఉపోనధ గృహమున జంతా 

గారమును (అగ్ని శాల పరిశుభముగా నుంచుటలోను చక్కగా 

పనిచేయుబాశు. విహారమును డొడ్చెడివాడు. పదునాలుగు మహో 
క_ర్తవ్యములను, ఎనుబది చిన్నచిన్న క _రృవ్యములను పరిపూర్ణముగా 

నిర ర్భించువాడు. అంగణమును, పవారు చేయు(పడేశమును, విహార 

మునకు గొనివోవుమార్లమును శుభము చేసెడివాడు. లోకులకు 
తాగ నీ రెచ్చెడివాడు. 

ఆతని కర్తవ్యసిస్టకు జనులు ప్రనన్ను కై అతనికి 500 స్టిరసిమం,త 
ణము లిచ్చిరి. విశేషలాభకర మైన నత్కృతి అతనికి లభించెను. దాని 
వలన అవేకులకు సౌఖ్యము కలి గొను, నర భల నమావిస్షు రై_న, 

భీకువులలో చర్చ జరుగుచుండెను, “ఆయుష్మంతులారా, తభికువ్రు 
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తనక_ర్తవ్య నిష వలన మిగుల లాభనత్కారములు పొందినాడు. 

ఒక్క-నివలన అనేకులకు సౌఖ్వము కలిగినది” అని వా రనుచుండిరి. 

శాస్త్ర యచటికి బోయి “ోభితువులారా కూరుచుండి ఏమి 
మాటాడుచచున్నా రు అనెను, ఈవిషయము అని వాము చెప్పినపిదప 

శా న “భికువులారా, కేవల మిప్పుడే కాదు, పూర్యముకూడ ఈభికు 
—— ౨ అ Si క విక్లై యుండెడివాడు” అని పూర్వజన్నకథధ చెప్పెను. 

అతత కధో 

పూర్వము వారాణసిలో బహ్మదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ, 

బోధినత్యు డుదిచ్య (బాహ్నణ్ణ కుటుంబమున బుట్ట, పెరి (ప్మవజించ్చి, 

అయిదువందల బువులతో పరంతపాదమున నివసించుచుండెను. ఒక 

ప్పుడు హిమవంతమున చండనిదాఘము (ప్రబలి అన్నిచోట్లను సీ రెండి 
పోవ, జంతువులు పానీయము లఖింపక మహోవ్యధ నొందినవి. అందలి 
తాపసులలో నొకడు వాని విపాసాబాధ చూచి, చెట్టునరకి, (దోణము 
(తొట్టి చేసి దొరకిన సీకు తెచ్చి దానిలోబోసి వానిని _తాగనిచ్చు 
చుండెను. జంతువులు గుంపులుగా వచ్చి _తాగుచుండ, వాసికి పీరు 

పోయుచు తాపసుడు ఫలాదులు  తెచ్చికొనుటకు తీరిక తేదాయెను. 
ఆయన నిరాహోరు డయ్యును జంతువులకు నీరు పోయుచుండెను. 

అప్పుడు మృగగణము లెట్లు చింతంచినవి “ఈయన మాకు నీరు 
తెచ్చుచు తనకు ఫలాదులు తెచ్చికొనుట కవకాశము లీక నిరా 

హోరుజై మిక్కిలి శ్రమపడుచున్నాడు, ఇక్కడకు సీటికై వచ్చు ప్రతి 
జంతున్ర చేతనయినన్ని ఫలాదులు తాపసునిశై తేవలెనూో” అని నాట 
నుండి (ప్రతిమృగము నిజబలానురూపముగా ఫలములను- మధురము 

లయిన అమజంబూపన సాదులను గాసి 'తెచ్చుచుం డెను. ఫలరాశ్ 

రెండువందల 'యేబదిబండ్లు సిండుచుం డెను, అచ్చటి 500 తాపసులు 

కడుపార భుజించుచుండిరి, అది చూచి బోధినత్వుడు “ఒక్క వత 

సంపన్నుని వలన ననేక తాపసులకు ఫలాహారము లభించుచున్నది. 

కర్తవ్యము నెల్లపుడు నిర్వహింపవ లెను” అసి పలికు యాగాధ పళ) 

కను! 
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విఫలు డయ్యు మరల విడువక యత్నంబు 

పండితుండు పాందా ఫలము తుదిని; 

చూడు మాత డౌట్లు కుప్యో..ప వాసాంత 

మందు చూతఫలము లంద గనెనొ! 

ఇట్లు మహానత్యుడు బుమీగణమున కువ బేశ మిచ్చెను. 

స _స భర్మోపదేళము చేసి జూతకసారాంశము వెలువ9ించను అప్పటి తిపస్వా 

మ, ఖకువు; గ౭కా స్త నాన 
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కాస్ట్ జేతేవనమున విహారము చేయుచు (పగల్భములు పలుకు భితువువిషయయమె చెప్పి, 
నది. ఆకధ వూరో క్ష భీమసేన జాతకము (207) వలె నుండును. 

అలతిత కయ 

పూర్వము వారాణసిలో (బవ్మాదత్తుడు రాజ్యము సయుచుండ 

బోధినత్త్యశు మహ్మావై భవముగల ేప్టీగా జన్మించెను. ఆయనకు 
కుమారుడు పుట్టినవాడే యింటికి చాసికిగూడ సుతుడు పున్తైను. 

ఉభయులు కలిసి పెరిగినారు. శేష్పీ కుమారుడు చదువుకొన 'బోవు 
నపుడు దాసీ వుతు డతనిపలక మోసికొని పోవ్రచుండును. అతనితో 
పాటు వాడుకూడ చదునుకొనుచు [కవముముగా రెండుమూడు విద్యలు 

'నేర్ప్చినాశు. మాటనేర్చిరి రూపనంపన్నుడు నగు వాని పేరు కటా 
హాకుడు. (ోప్టియింట భాండాగారికుడుగా నుండి వా డొకరోజున 

నిట్లు తలపోసినాడ, “ఈపని నాకెల్లకాల ముండదు, నావలన చిన్ని 

పొరపాటు జరెొనా నన్ను కట్టి, కొట్టి, ముద్ర శాల్సివేసి, దాసులకు 
వేయుతిండి పెట్టుదురు. మూ యజమానుడు (వాసినట్టు పతిక లిఖంచి, 

నేను _శేష్టి కుమారుడనని చెప్పి, (ప్రత్యంత (గామములో మా యజ 
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మానుని మిత్రు డగు శ్రేష్టి కిచ్చి, ఆయన పుత్రికను పెండ్లాడి యేల 
సుఖముగా నుండరాదు%” కటాహాకు డా సొయంకాలమే యిట్లు 

పత్రిక లిఖంచెను: “నా కుమారుని నీవద్దకు బంపుచున్నాను. మన 
రెండు కుటుంబములు సమాన (పతిప త్తి కలవి. కొమరిత నితని కిచ్చి 

"పెండ్లి చేసి ప్రస్తుత మచ్చటనే యుండ నిమ్ము. నాకు తీరిక చిక్కి 
నంతనే నీకడకు వత్తును *” 

ఇట్లు లేఖ ముగించి యజమానుని ముద వేసి, మంచిదుస్తులు, 
సుగంధ (ద్రవ్వములు తీసికాని యా[గావముమునకు బోయి గజేష్టికి 

నమస్క_రించి నిలుచుండెను, “ఎక్కడనుండి వచ్చుచున్నావు*” 

“వారాణసినుండి ”” “ఎవరి కుమారుడవు?” “వా రాణీ చవి కుమా 

రుడను,” “ఏమి పనిమిోద వచ్చినాను” “ఈలేఖ నమ_స్తము తెలు 
పునుూ” అని కటాహాకుడు లేఖ యతనిచేతి కిచ్చెను. 'ైవ్షీ పిక 

చదివి “ఇది నాకు వ్రాణము పోయిచున్నది!” అనుకొని, నంతుష్ట్ర 
చిత్తుడై, వానికి పుత్రిక నిచ్చి పెండ్లి చేసి, తనయింటనే నిలుపుకొ నెను. 
వధూవరులు మహా-వె భవముతో సుఖముగా కాలము గడపు చుండిరి. 
వాసికడకు ఖాద్య ములు సుగంభాది (దవ్య్వములు పరిచారకులు తెచ్చి 

నప్పుడు “ఇవి సరిగాలేవు పరినర(గామముల వారికి ఉడుపులు ధరించుట 
గాని సుగంథాదిక లేపనము కాని, మాలికా (గధనము కాని సరిగా 

తెలియదు” అని ఆశేవించు చుండును, 
కటాహాకుడు కనబడకుండుట చే బోధిసత్వు డొకనాడు “కటా 

పాకుడు కానరాడు. ఎచ్చటికి బోయినాడో. వానిని వెదకి కను 

నొనుడూ” అని అన్ని యెడలకు పరిజనులను బంెసెను. అందులో 

నొకడు కటాహకు డున్నగామమునకు బోయి, వానిని గురుతుపట్టి, 
తన్ను వాడు గమనింపకుండ మరలివచ్చి, యజమానునకు నంగతులు 

విన్నవించెను. బోధినత్తుడు “వాడు చేసినపని యుక్తము కాదు. 

పోయి పట్టుకొనివచ్చెదను” అని తలచి, రాజుకడ సెలవు తీసికొని 
బహుపరివారముతో బయలుదేరెను. మహ్మాోష్టీ (ప్రత్యంతమునకు 
బోవుచున్నా డని అన్నియెడల వ్యావం చెను. విని కటాహాకు డిట్లు 
చింతించెను: “ఆయన వచ్చుటకు వరుకారణము లదు. నన్ను పట్టు 

కొని పోవుటకే ఆయనరాక, నేను పలాయనము చేసితిచేని మరలి 
47 
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దచ్చుటకు పీ లుండదు. ఒకయుపాయము తోచుచున్నది. స్వామి 

దురుగా బోయి డాసునివలె (ప్రవర్తించి, ఆయనను (ప్రనన్నుని జేసి 
కొనవలెను,” 

నాడు మొదలు కటాహాకు డందరెయెదుట నిట్లు పలుక జౌచ్చెను: 

“ఈ కాలమున “పెద్దలయెడ గారవము తగ్గుచున్నది, తలిదండ్రులు 

భోజనమునకు గూరుచున్నపుడు వలయు నుపచారములు చేయుటకు 

మారుగా బిడ్డలుకూడ వారితో సమముగా కూరుచుందుగు, నా తలి 
దం[డ్రులు భుజించు నపుడు వారికి భాజనాదిక మందించి, పాద [ప్రయాళ 

సానంతరము తమ్మపడిగము మంచము కడ బెట్టి, ఏవన లందించు 
వాడను, అది నాపద్గతి.”” 

ఈపకారముగా దాసులు యజమానులకు చేయు పరిచర్యల నచటి 
వారికి కటాహాకుడు వివరించి, మామగారితో “మానాయునగారు మో 
దర్శనార్హము వచ్చుచున్నారు. బారికై_ 'యె-ర్పాటులు చేయుడు. నేను 

నబహుమానముగా వారి నెదుర్కొందును” అని చెప్పెను, “మంచిది 
నాయనా, అ= చేయుదును” అని మామ పలికెను, 

అంతట కటాహకు డమూల్యపహోరములు తీసికొని, భూరిపరివార 
మును వెంట బెట్టుకొని చని, బోధినత్త్యునకు నమస్కరించి, బహు 
మానము లందించెను. ఆయన (ప్రసన్న చిత్తముతో వాని నందుకొని, 
(పాతఃకాలమున విడిదినుండి యేకాంత(పబేశమునకు బోవునపుడు 
కటావాకుడు పరిజనమును నుక నావి, జలకలశము తానే పట్టుకొని, 

(పవూళనవేళ పాదములమై బడి, “స్యామి నాపరును నిలుపుడు, 
కోరినంత ధన మి చ్చెదనుూ అని (వార్టించెను. 

వానివ_ర్తనమునకు (ప్రనన్ను డై. బోధినత్తుడు “నానలన సీకేమియు 
భయము లేదు” అని ఓదార్చి, ([గామప్రవేశము చేసెను, సత్కారము 
ఫఘునముగా జరిగను, కటాహాకుడు డాసుసివలె నిరంతర మాయన సేవ 

చేయుచుండెను, 

మహో(శేస్టి. నుఖాసీనుడై యుండ (ప్రత్యంత (శేస్టివచ్చి, “మహో 
(ేవ్వీ, తాము నాకు పంవిన లేఖనుబట్టి మికమారునకు నాకొమా_శ్తె 
నిచ్చి వివాహము చేసినాను” అని చెప్పెను. కటాహాకుని తన కుమా 
రునిగానే పలికి మహా_శేవ్యీ ప్రియవచనము లాడి, (శేవ్యీని సంతోష 
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సెశ్లును; కాసి కటాహాకుని ముఖము చూడజాలక బోయెను. 
మరునాడు మహా ోప్టీ ఆయన పుతికను బిలిచి, “అమ్మా, నాతల 

దువ్వుముూ అని ప్రియవచనములు పలికి “అమ్మా, కుమారుడు సుఖ 
కఖములం ద(పమత్తుడేసా? మో రుభయులు ననోన్యముగా నంతో 

వముతో నున్నా రా? అని యడి7ను, “ఆర్యా, కుమూరుసియందు 

దోవ మేమియు లేదు. కాని భోజన విషయమున మాత మాయన 
తప్పు పట్టు చుండును” అని యామె (ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను. 

“అమ్మా, నిరంతర మితడు తప్పులు పట్టుచుండువాడే, కాని వీని 
ముఖవిధాన మంత్రము చెప్పెదను. భోజన సమయమున వాడు తప్పులు 
పట్టుచున్నవో ఈమంత్రము పరింప్రమూ అని మహోసత్యుడు కొన్ని 
పంక్తులు చెప్పెను, కొలదిరోజు లచట నుండి బోధినత్త్వుడు వారాణసికి 
బోయెను, 

కటాహానుడు | కొంతదూరము చని అమూల 

బహుమానము అ “నగ, నమస్కరించి అతడు మరలి వచ్చెను. 
ఆయన వెడలిపోయినది మొదలుగా వాని గరం మతికయించెను, ఒక 

నాడు భార్య వడ్డించిన రుచ్యభోజనము చూచి, గరిటతో కొంచెము 
నోట వేసికొని, _'పధమకబళమునే వాడు గర్హించెను, అతని భార్య 

బోధినత్తునికడ ఉపదేశము పొందిన గాధ పలికెను 

అన్య దేశములకు నరిగి (పగల్భముల్ 

పలికినా డతండు బహువిభాల. 

అన్యదేశ వాసు లరుదెంచి నిందింతు! 

రనుభవింపు అబ్బ మైనవాని! 

కోటాహాకుడు విని “అద్దా! (గ్రేష్టి నావే రీమెకు వివరించి యుండును” 

అనుకొస్తి నాటినుండి భోజననమయమున నింద మాని తనకు 

లభించినది వినయముతో భుజించుచుండెను. జీవితాంతమున యధా 

కమ్మంగ తో, 

శాస్త ధర్మో పదేశము చేసి కథలు సరిపోల్సెను. ఆకాలపు కోటాహాకుడు నేటి బహూ 

భాపషిభితువు; వారాణసీ (శేప్టి “నే-నే, 
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శా_స్త జేతవనమున నున్నపుడు ఖక్డ్షలక్షణములు చెప్పు కోసల నరుని (బాహ్మా 
ఇుని విషయయె చెప్పినది. 

భరయాశన కథ 

ఆబావ్నూణుడు రాజుకడకు లోహాకారులు ఖడ్డములు తేచ్చినపుడు 

కరవాలముల వాసనను బట్టి లక్షణములు చెప్పుచుండోడివాడు,. ఎవని 

కడనుండి కొంతలచి నేోకూరునో వాడు తెచ్చిన ఖడ్డము వుంచి దనియు 

లబ్ధి లేనిచోట ఖడ్దై మమాంగలిక మనియు అతడు నిర్ణయము చేయు 

వాడు, 

ఒకానొక శిల్సి ఖడ్డము నిర్మించి దాని యొరలో నన్నసికారపు 

పాడి నింపి రాజుకడకు తెచ్చెను. రాజు _బాహ్మాణుని విలువనంపి 

“ఖడ్లపరీక చేయుడు” అనెను, 

(బాొహ్మగుడు ఖడ్ల మును దిసి వానన చూచినంతనే కారపుపొడి 

ముక్కులో దూరెను తుమ్ము వచ్చెను ఆతొి౦దరలో నాసిక ఫఖడ్డధారకు 

తగిలి ఇంకు తుంజెము లయ్యను, 

-ఈపిపంయము భితునంభఘమునకు జెలిసను. వారు ధర్మసభలో 

కూడి “ఆయువుంతులారా, రాజుగారి ఖడ్లపరీకుకు (మాహ్నణుసి 

నాసిక తెగిపోయినది” అనుచుండిరి శాస్త అచ్చటి కరుబెంచి “భిక్షువు 
లారా, ఈనమయమున నేవి మాటాడుచున్నారు?? అ నెను, -ఈవిషయ 

మని వారు చెప్పినవీదప తాన “భికువులారా, ఈ(బాహ్మ్నణున కిప్పుడే 

కాదు, పూర్వముకూడ బశ జరిగినది” అని సరత త చెప్పును. 

అతిత కథో 

చూరు వారాణసిలో (బహ్మాదత్తుడు రాజ్యము చేయు చుండ 

అసిలకతుణ వారగు డగు 'శచాహ్నణు డాయనకడ నుండెను, రాజు 

వై గుూలను బిలివించి |ప్రతినాసిక చేయించి ఆయన నాసికకు తొడిగిం 
చాను, రంగు వేయుటచే నది నహజనాసిక వలె నుండెను. రాజుకు 

కొడుకు లేడు కొమా_రేయు మేనల్లుడు నుండిరి. వారిని రాజు 
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ప్రీతితో జెంచుచుండగా వారికి పరన్ప రానురాగము కలిగాను, రాజు 

అమాత్నులతో “నామేన ల్లుడు న వారసుడు. నాపు(తిక 

నిచ్చి, వెండి చేసితిచేని అతనిశే అభిపేకము జనుగునూో అని పలికి 

మరల ఊూచించి “నామేనల్లుడు ఆన్ని విధముల జ్ఞాతిన లె నున్నాడు. 

ఇతసికి వేరొక రాజపు(తిక నిచ్చి పవాహాము చేసి, నాబిడ్డను "వేరొక 

రాజవుతున కిచ్చి "పెండ్రై చేసిన-వో బంధువులు న. నృ 

యగును. నావారికి రెండు రాజ్యములు దక్కును” అని చెప్పీ పుజీ 

కను మేనల్లుని విడివిడిగా నుంచెను. 

వారికి పదునారు వర్ష ముల పయసు వచ్చినది. ఉభయులు పరస్పర 

(పతిబద్ధ చిత్తు లయి యున్నారు. వ యుపాయమున రాజభవనము 
నుండి _పేయసిని తీసికొని పోవగలను అని యతడు  యోచించుచు 

ఒకానొక న న బిలిపించి వేయిముద లిచ్చి, విషయ మామెకు 
'దెలిపెను. “నే నేమి చేయవలెను” అని యామె యడుగగా, “నన్ను 
రాజకుమారికడకు గొనిపోవు నుపాయము చూడు” వుని రాజ పుతు 
డనెను *వుంచిది న్యామిో, నను రాజుకడకు బోయి, చేవా రాజ 

కుమూరికకు విశాచము పట్టినది. కొొంతనాలమునుండి వశాచము జాగ 

రూకతతో నుండుట లేదు. ఒకనాడు రాజకుమాారెని రధములో 

"నెక్కి.ంచుకొని ఆయుధహాస్తు లైన భబులు వెంటరా శృశానమునకు 

గాదిబ య మండలపీరముై కా మాద నామమును బరుండ బెట్టి, 

అడుగున శవము నుంచి, నూటమొనిమిది సుగంధోదక ఫతవాుతతో 
న్నానము చేయించి - విశాచకూాళన మగునట్లు చేసెదను, అని రాజు 

నొప్పించి యామెను శ్శశానమునకు దీసికొని వచ్చెదను, నీవు 
be ముందుగా నచ్చట బ్ర వెశించి, కొాొంశాము మరియమువొడి 

దగ్గర నుంచుకొని, ఆయుధపాణు లయిన పకివారజనులతో రథా 

రూథుడ్నవై వచ్చి, బండి దాంరముకడ నిలిపి పరిజనులను శ్నఖాన 

వనములోనికి బంపీ, నీవు మండలపీరమున మృతుని వలె బండుకొోొని 

యుండుము. నే నచ్చటికి వచ్చి, సీ పైభాగమున మంచము వేసి 
డాసిపై రాజకుమామని పండ ఏకో బుశ్చుదను, అప్పుడు నీవు మిరియము 
పొడు పీల్చి, రెండు మూడు పర్యాయములు తుమ్మవతెను. స్వ్రు తుమ్మ 
గానే రాజపు(తిక నచ్చట విడిచి పారివోవుదుము. అంతట మి రుభ 
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యలు స్నానము'చేయుడు. అనంతర మామెను సీయింటికి గానిపామ్ము” 
అని మునలిది బోధించెను. ఇది మంచి యుపాయ జని యాత 

డంగీకరించెను 

ఆమె రాజుకడకు జన్కి చెప్పి యొప్పించి, రాజపుతికకు అందలి 

వముర్నము రహస్యముగా "జెలుపగా నామె నవుుతించెాను, 

రాజకుమాారిని శ ౧ ₹ానమునకు గానిపోవునాడు ముసలిది ముందుగా 

రాజకుమారునకు వార పంప్కి వెంటవచ్చు రతుకభటులకు భయము 

కలుగ నట్లు నను రాజప్రు తికను మంచము పె నుంచెదను. అడుగున 

శవ ముండును, శవమునకు తోము నచ్చినంతనే లేచి (ప్రథమమున 
కనబడిన వారిని పట్టుకొనును. కావున మో శెల్లరు జాగరూకుల్రై 

యుండుడు” అని [పబోధించెను. రాజకుమారుడు ముందుగానే వచ్చి 

నిర్ధీ తస్ఞానమున పండుకొనియుండెను. వృద్దురాలు "రాజప్రుతికను. 

మంచముడు. గూరుచుండ బెట్టి, భయాపడవల దని నెమ్మదిగా జెప్పెను. 

న నా మిరియఫుపొడి పీల్చి తుమ్ము నారంభించెను, య, 

వృద్దురాలు (మహో ఇక్టృణిక) రాజకుమాారిని విడిచి పెట్టి పెద్ద పె 

శకి లు ఇెట్టుచు మార్లమువెంట బరుగ లైను భటు హ్ 11 

జారవిడిచి “భయ భాంతుక పరు త్తం, ముందు చెప్పినట్టు చేసి రాజ 

కుమారుశు రాజకుమారిని నిజగ్భహామునకు గొనిపోయెను. త్తు 

పోయి జరిగిన సంగతి రాజుకు విన్న వించను, 

“అతనికే వీల్ల స్య నంకల్సీంచి యుంటిని, పాయసములో నేయి 

వలె వీరు కలసి మెలసి యున్నారు” అని తలపోసి రాజు కోపము 

చెందక చే మేన ల్లుసికి కాలక్రమేణా రాజ్య మిచ్చి, కొమాళర నిచ్చి చెండి 

చేసను, అతడు "తా జంతు భార్యతో సుఖముగా జీవించుచు, ధర్మ 

పాలనము చేయుచుండెను, 

అసిలతుణ  పారకు డగు (చాహ్మాణుడు నూతన  (పభువుకడ 

నుంజెను, ఒకనా డాయన సూర్వున కెదురుగా నుండగా తుమ్ము 

వచ్చినది, పెట్టుకు ముక్కు. జారి [కింద బడినది. లజ్ఞచే _బాహ్నణుడు 

అవనతవదను 'డమ్యెను, రాజా పరిహానముగా “ఆచార్యా, చింతెంప 

వలదు. కొొందరకు తుము మంచిది, కొందరకు చెడ్డది. తుమువలన 

మోముక్కు_ తెగిపోయినది, తుమ్మువలన నాకు మేనమామ కూతురు, 
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“రాజ్యము కూడ లభించినవి” అని యూగాధ పలికినాడు" 

ఒకని కది మేలు చేకూర్చు, “వేరొకని కదియె 
కష్టము లాసంగ్సు క ల్వాణకర ము అగునె 

ఆన్నియుంగూాడ నష్ట్రదాయకము అగు నెని 

ఇట్లు పలికి, రాజు దానాది పుణ్య కార్యములు వేయుచు, తుదకు 
యధా 'కమ్మం గతో, 

ధర్మో ప దేశము చేసీ జూతకసారాంశము వెలువరించెను. అప్పటి అసిలతణ స్త 
pane 

త ఇప్పటి అసీలతణ వేత్త; భాగినేయరాజా నేనే, 

ఖా 

వేత్త 
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శాస్త జేతవనమున నున్నపుడు వదరుబోతు పిలువు విషయమె చెప్పినది. ఇందలి 

చ ర్తమాన-అతీతకధలు కటాపహాక జాతకము (125) నందలి కధలవ లె నుండును. 

వరమాన కథ 

ఈజాతేకమున వారాణనీ ్రోమ్షీ దాసుడు క లణ్జుకుడు, అతడు పలాయ 

నము చేసి సరిహద్దు ప్రాంతమున నున్న ేష్టిసుతికను పెండ్లి యాడి 
ఆడంబరముతో నివసించు చుచున్నను, అతని ఆనోకీ “తెలియక” కేసి 
"తాను పెంచిన చిలుకవిల్లను పంవుచు, కలండుకుని వెదకి రము అని 

పంపగా చిలుక ఇటునటు తిరుగుచు ఆత డున్న నగరము చేరను, 

ఆసమయమున కలండుకుడు జలక్రీడ నలుపు కోరికతో గంధ 
మాలానులేపనములు, ఖాదాందులు, పట్టించుకొని (క్షీ పు తికతో 

నాకలో నెక్కి కీడించుచుం జను, ఆ(పచేశములోని వశ్వర్యవంతులు 

జల క్రీడార్థము వోవ్రనపుడు వదో మంచి జొవ పథము కలిపి పాలు 

(తాగుదురు, దానివలన పవ లంతయు నీటిలో నున్నను కీతము 
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చేయదు కలంజడుకుడు ఆపాలు నోటినిండ పోసికొని పుక్కిలించి 
యుమియుచుండెను. నీటిలో గాక కేపి కన్యాశిరసుపై నుమియు 
చుండెను, 

ఆశుకశాబకము నదియొస్టున పొదలో నొక కొమ్ముమోద వాలి, 

కలండుకుని గురుతించి శ్రేష్టి  కన్యశిరసుమాద నుమ్మి వేయుచుండుట 

గమనించెను. “ఓరీ కలండుకా, దానిప్పుత, సీజూతిని పూర Ss 

మును క ఏకి దెచ్చికొమ్ము. ఉన్నతవంశ నంభూత యెన (గ్రేష్టి వబవు,తిక 

నె త్రిమాద ఉమియకుము. సీ స్పికిని గవమునిం చుట లేడా” అని 
యాగాథ పలఠలిశెను. 

కలండుకుడు చిలుకను గురుతించి ఇదె నానంగతి బయట “పెట్టును 

అని యాచించి భయము చెండి “సామి, రంగు, ఎప్పుడు వచి టం 

ని యడి7ను శుకము యోజించి, “వీడు నాహితేచింతకుడు కాగ! 

నామెడ విరిచి నన్ను నంహారించును” అనుకొని నాకు నీతో పని 

లేదు అని యెగికిపోయి తాను చూచినది నవి స్తరముగా చెప్పెను 
“వాడు అనుచితకారంము చేసినాడు” అని (శేష్టి వాసిని వారా 

ఇసికి రపించి దాసుని జేసేయుంచెను. 

నీచేశమును జన్మ నే గారుంగుదును = 

విహగమ్ము నడవిలో వివవఏంచదుదాన. 

బాగుగా గురుతించి పట్టింతుః దుగ 

'మోయి కలండుకా! ఉమియక (తాగు! 

కలందుకుడు కరాడ శుకపోతమును గురుతించి నన్ను బయట పెట్టు 

నను భయమున “సామ, రము, ఎప్పుడు వచ్చితివి?” అ నెను, 

శుకము “హితకాముడై. ప్డు నన్ను పలుకరింపలేదు, గాంతు నులిమి 

చంపుట"కేి? యని భావించి, శుకపోతము ఎగిరి వారాణసికి బోయి, 

తాను చూచిన నంతయు (కెవ్టీకి వివరించెను. “వాడు చేసిన దయు 

_కృము అని శేస్టి వానిని తెప్పించి యథా పూర్వముగా జాన 

పదమునం దుంచెను. 

య్ ర చేసి జాతకములు సిపోల్సెను. అప్పటి కలండుకుడు ఇప్పటి 

వ వారాణనీ (. "ెష్టి "నేనే 
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శాస్త జేతవనమున నుండగా కపట భితువు విషయమె చెప్పినది. 

చయరమాన కథ 

ఆనవుయమున ఆభికువు కపటము పై చర్చ జరిగినవిడప శాస్త 

“భఖిమునులా రా, కేవల మిప్పుడేకాదు, “పూర్వముకూడ నితడు మోస 

గాడి” అని మలం. కధ చెపి సప్పెను 

అతీత ర్య 

పూర(ము వారాణసిలో (బహ్మదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 
బోధినత్యుడు 'మూవీకము కడుపున బుట్టి, బుద్దివై భవము కలిగి 

సూకరశొబకమువ'లె మహాశరీరము కలిగి యశేకశతే మూమిక పరివార 
ముతో నరణ్యమున నివసించుచుండెను. ఒకానొక నక్క_ యిటు నటు 
సంచరించుచు, మూవిక నంఘమును జూచి, వీనిని వంచించి, భశీంతు 

నని యోజించి, మూవికావానమునకు నమహమోాపమున సూర్యాభిముఖు 

ముగా ఒక పాదముమై నిలిచి, వాయువు పీల్చుచుండెను. బోధినత్యుు 
డాహారార్థము తిరుగుచు దానిని గాంచి ఫీఅవంత మని భావించి దగ్గ 
రకు బోయి “భఛదంతా, మూనావముభేయ మేమి *” అని యడి7ను. 

“డారిక నాముడను.” “ఒంటి కాలిమాదనే నిలువ నేల?” “నాలుగు 

పాదములు మోవీతినేని భూమి భరింపజాలదు.”” “నోరు తెర-చియునా 

వేటు?” “చే నేమియు భోజింపను  వాయుభతుణము చేయుదును.” 

“సూరాషభిముఖముగా "వేలలో “నూ SSDS చేయు 

చున్నాను. బోధినత్వ్వే & మాటలు విని యీతిడు శీలవంతుడు 

కానోవు నని భం. నాటనుండి మూవమిక పరివృతుడైై (పాత 

స్పాయం నమయములందు నక్కకు నవున్క-రింప బోవుచుండెను. 

అవి మరలి పోవునమయమున తుది మూవికమును బట్టి నృగాలము 
దాని మాంసము భుజించి, మూతి తుడుచుకొని నిలిచియుండును, 
(కవముముగా మూవికములు పలుచబడెను, మూవికము లెట్లు చింతించినవి; 

4A 
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“వనుక మనము సాంద్రముగా నుంటిమి. ఇవ్వూఢడు మన పంక్తి చాల 

నీధిల మయినది. దీనికి కారణ మే మగును” ఇట్లు తలపోసి, మూషిక 

ములు బోధిసత్తుునితో జరిగిన సంగతి చె వ్పిను.. వల మూవ్ికములు 

పలుచబడిన వని ఆయన చింతించి, నిర్లయింపనేరక్క, నక్క_వై నను 
మానము కలిగి, మరునాడు తాము వదలివోను కాలమున మూవికము 

లను ముం దుంచి, తాను చివర నుండెను. నృగాలము బోధినత్వుసి 

మోదికి దుమికను. కనిపెట్టి బోధిన త్రుడు తప్పించుకొని “నక్కా, నీ 

వత మిదియా? పరహి హిం సౌర్థము ధర్మభ్యజము పటి టి తిరుగుచున్నా వా? 

అని యీ గాధ పలికెను 

ఎవడు ధర్మధ్వజ మెత్తి (ప్రాణులకు 
తొలుత విశ్వాసమ్ము కలిగించి యవల 

"మోసములో పాపములం చేయ చుండు: 
| తద్దర్మము బి డాలధర్మము చూ వె 

శాస్త ధర్మో పదేశము చేసి జూతకములు సరిపో ల్బెను, అప్పటి నక్కా ఈక్ళ/తిమ 

ఫొతువు; మూషిక రాజు నేనే, 
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శా స్త జేతవనమున నుండగా కపటభితువు విషయయమె చెప్పినది. 

అతత కధ 

పూర్వము (బహ్మాదత్తుడు వారాణసిలో రాజ్యము చేయుచుండ 

బోధినత్వ్వుడు మూవి.క రాజై యరణ్యమున నివసించు చుం డెను, 

ఒకప్పుడు దవానలము బయలుేర నక్క. యొకటి తప్పించుకొని వోవ 
చేరక వృక్షమునకు తల మోవి నిలిచి యిండెను. దాని యొడలిమోది 
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రోమములు కాలిపోయినవి. చెట్టు కానించి యుంశటచే నెత్తిమోాది 
కొలది చెం|డ్రుకలు మాత్రము మిగిలినవి, ఒకనాకు నక్క_ పడియలో 

సీరు _తాగుచుండిగా శిరముమిోది శిఖ నీటిలో పతిఫలింప, చూడ 
మును జూచి “నా కిప్పటికి భాండారము దొరకినదిొ” అని నంతోమషంచి, 
అడవితో తిరుగుడు మూవిక బలమును గాంచి 'మూసికములను 

మూనగించి భకీంపవ లెను అని చింతించి నమోపమున నలిచెను. 

అహారార్థము తిరుగుచున్న బోధినత్యుడు నక్కను జూచి శీలనంతు 
డని భావించి దగ్గరకు బోయి “మో నాయభేయ మేమి” అని 

యడిగను, 

“అన్న క భారద్వాజ నాముడను”, 

“ఇచ్చటి శేల వచ్చితిరి?” 

“మిమ్మును మో సర్భన్యమును రహీంచుటకు. 

“ఏమి చేసి మము రవృంభుకు?” 

“అంగుప్ట గణనము నాకు తెలియును. మో రందరు ఆహారార్గము 

బయలు చేరునసుడు మరలివచ్చునపుశును గణించి. అందరు సరిగా 
నున్నారో లేదో గమనింతును. ఇట్లు ఉదయ నాయంకాలములందు 

మిమ్ము రకీంచుచుందును,”” 

“ఆ టయిన మామా మము గావాశుచుంశుము,”” 

“మంచిది” అసె నృగాలము (వాతఃకాలమున మూషికములు 

బయలు =డలుచుండ ఒకటి కంచు మూడు అని లెక్క. పెట్టి, నాయం 

కాలమునగూడ అక్ష లెక్కి_ంచుచు వెనుక జిక్కి.న యెలుకను బట్టి 

భశుంచుచుండను ఒకనాడు నూవిీకనాజు  వనుదిరిగి “అగ్నిక 

భార దాంజ, నీభరబుదినలన కిరసుమోద శిఖ యుంచి లేదు. కుఖీ పా 

యణతంము వలన శిఖ స్లాపించినావు” అసి యీగాథి పలికినాడు 

పొట్టకూటికి గాని పుణ్యమ్ముకొరకు 
కాదు నిళిఖ అగా చాలు గణనం 

నీ "లెక్కు_ (వేళ్ళ. నిండుట లేదు. 

శాస్ప ధర్మోప దేశములం చేస్తి జాతికములు సరిపోల్సెను. అప్పటి నక్కా ఇప్పుటీ 

థితంవు 5  మూషికరాజు నేసే 
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కాస్థ చేతవనమున నుండగా (కావ స్తీ నివాసిని యగు నొశానొక స్రీ విషయమె 
చెప్పినది. 

వరమాన కథో 

శ్రద్దాళు వగు లస నమా ల యూమె; కాసి దుశ్చరిత్ర, 

పాపాత్మురాలు,. రాత్రులందు దురాబారమున నుండి, పగ లేమియు 

చేయక, రోగము నటించుచు, (వేలుచు పండుకొనును, 

భం నామ నాభ అవి _్రాహ్మణు డామె నడిగెను, 
“నాకు వాతపు వోట్లు, 

“అయినచో సీ కేవి కావలఅను?” 

“చక్కని తీయని, స్వాదివ్వ మైన యవాగు తెలము మొద లగు 
నవి కానలను” 

ఆమె కోరినదానిని యాహ్నాణుడు. తెచ్చి యిచ్చుచుండెను. 
(బాహ్నుణు డింట నున్న ప్ప డావె పండుకొని యుండును, ెలుపలికి 

వెళ్ళినప్పుడు జారులతో శాలశ్నేపము చేయుచుండును. ఆ మెశరీరమున 
వాతేవుపోటులు తగ్గునట్లు (బాహ్న్ముణునకు తోచలేదు. 

ఒకనా జాయన గంధమాల్యాను లేపనములు తీసికొని జేతవనము 

నకు బోయి, శా స్తకు వందనము పూజ చేసి ఒకపక్కన గూరు 

యండెను. “ఖావ్నాణ్యా కనబడుట లే చేమి?” అని ఫా సన యడిగెను. 

మ, (బాహ్మణిశరీరమున వాతపునొప్పలు. ఆమెకోనము 
చను నెయ్యి, తే అము, మంచిమంచి భోజనపదారముబలు తెచ్చు 

చుందును, ఆమెయొడలు లా వెక్కి_నది,చర్నము నును పెక్కు_చున్నటది. 

"కాసి, వాతరోగము తగ్గుట లేదు. ఆమె కుపచారము వేయుటలోనే 

కాలము గడచుచున్నది. అంగూవేత ఇచ్చటికి వచ్చుట క వకాశము 

కలుగుట లేదు 

Sere దుశ్చరితురా లను విషయము (గహించి శన 
“_్రాహ్నణా, వ్రప్పుడే "కాదు, పూర్వజన్నములోకూడ సీవ్ర పండితుల 

నడిగినావు. వారు చెప్పినది పూర్వజన్నవిషయ మగుటచే నీకు జ్ఞ వ్మీలో 
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లేదు” అని, _ాహ్మణుడు 'వేడినవీదప పూర్వజన్నకధ చెప్పెను, 

అతిత కద 

సూరంము వారాణసిలో (బ్రన్నాదత్తుడు దనం చేయుచుండగా 
బోధినత్తుడు (పసిద్ల వావ్మాణ కుటుంబమున బుట్టి తత్షశిలలో విద్యా 
పారంగతు2ై వచ్చి, జగద్విఖ్యాతు డైన యాచామ్య డయ్యను, 
తము ఎల క.[టియ కలు (బాహ్నుణ a 

బెత్సుక్య్ణమున వచ్చి ఆయన సన్నిధిలో విద్య లభ్యసించుచుండిరి 
ఒకానొక [గామోాణ (బ్రాహ్మణుడు బోధినత్తుని కడ మూడుౌనీదములు 
అష్టాదశ విద్యలు చేర్చిన వాడు; వారాణసిలోనే కుటుంబము నుంచి 

అనుదినము "రెండుమూడు న బా ధిన లని దకు వచ్చు 

చుండెను, ఆయన ఫార్య దుళ్ళీల, దురా రు రాలు, అంతయు "షె మై జెప్పి 

సు యయ్యెను. “"ఈ-కారలామున ఉపేశ శ్రవణమునకు రా రా ఏలు 

కలుగుట లేదు” అని యతడు చెప్పినప్పుడు బోధిసత్వ్యుడు తెనలో 
“భార్వ యితనిని వంచించి లేవకున్నది” అని గహించి ఆ మెరోగము 
కుదురు మందు చెప్పెద నని యోజించి “నాయనా, 'సీవు శేటినుండి 
యామెకు సరమాన్నాదులు 'పెట్టవలదు. గోమూ్మూతమున పంచపల 

ములు వేసి, కొత్త రాగివాతలో పోసి, చిలు మెక్కు_వరకు నుంచి 

తాడు కాన్సి తీగ కాని, కజ్ఞ గాని పట్టుకొని “ఇది సీకోగము కుదుర్చు 
మ. దీనిని [తాగినను ననే లేచి వంట మొద లయిన పనులు చేసి 

సగం అసుస్ భార్య కీ పంక్తులు స ఆమె మందు (తాగ 

వ (తాటిత్ గాని, ఈష గాస్సి కణ్ణతో గాని కట్టి, జుట్టు 

పట్టి యీడ్చి, పిడికిలితో పొడువుము. తతణముననే లేచియామె 
పనులు చేయ నారంభఖించును” అని బోధించెను. (బాహ్నణుడు చిత్త 
మని పోయి చెప్పిన (ప్రకార మాషధము చేసి భజే ఈమందు 
కాగు” మని భార్యతో జెప్పెను, 

“ఎవ్య రిది చెప్పినారు?” 

“ఆణారు్నల వారు.” 

“నను (తాగను తీపి వేయుడు. 

“తాగవా? అని యతడు (తొడు తీసి “నీ రోగము కుదురు 
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మందు (తొాగుము, "కా బేని లేచి వంటపనులు చేయుము” అని యూ 

గాధ పలికెను 

వెప్పినట్టుగ నాషథ నేవ చేసి 

తిన్నయట్లు పనుల్ సరి దిదవలయు! 
యు 

ఓసి కోసియా నీవాడు నుక్క్కు_లకోను 
భోజనాదుల శేమియు పొత్తు లేదు! 

ద్ర ట్లాతడు పలుకగా కొసియ [బాహ్నూణి భయపడి, ఆచార్యుడు 

(పోత్సిహించినందున ఈయనను వంచింప శక్యము కా దని (గ్రహించి 
లేచి యింటిలో పనులు చేయ నారంభించెను. “ఆచార్యునకు నాదుళ్ళీ 
లము విదితి మయినది ఇకనుండి వనుకటి విధమున (ప్రన ర్తింప పీలు 
లేదు” అని ఆచామ్యని మెడ గారవమున సాపకర్శలు విరమించి శీల 
వతి యయ్యెను. 

శాస్త ధర్మోపటేశము చేసి కథలు సలిపోల్చెను అప్పటి భార్యాభరలు ఇప్పటి 
భర్యాభర్త లే; ఆచార్యుడు EE: 

అహ 
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శా స్థ వేళువవమున నున్న పుడు బేవదళత్తుని గహాల్చి చెప్పినది. 

యర్శ్యయాన త్రో 

అఆసమయమున భిక్షువులు ధర్మనభలో _ ఇష్టాగోష్టి చేయుచు 

“రక "దేవదత్తుడు వం. తధాగతుని నద్దుణము 

లను (గహీంచినవాణు కాడు” అను చుండిరి, ఈశా న అరుడజెంచి “ఫికువు 

లారా, ఏమి మాటాకు చున్నారు?” అ నెను, వ అని వారు 

చెస్పినవిదప స “ఫిహుఖులార్యా, దేవదత్తుశు కేవల మిప్తూడే 

5 పారంణతువషూటు తజుజే పూర కణ పు కాదు; పూర్వ వాది అక a అని పూర్వజన్నకధ చెప్పెను 
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అతిత కధ 

పూర్వము మగధరాజు రాజ గృహమున పరివాలనము చేయు 
చుండ, బోధిసత్వు డాయనకు గోప్రీయ యెనుబఏ కోటుల నంపద 

కలిగ్కి “కోటీశ్యరు” డను పేరు నొందెను. వారాణసిలో పిలియ శేష్షీకి 

కూడ నెనుబది కోటు లుంజెను. వారిరువును మితులు, ఏ కారరామున 
నో పిలియ (్రోష్టీకి మహాపద సంభవించి సమ_స్తము కోలు వోయును. 
అతడు దరిదుజై గతిలేక భార్యను వెంటగొని వారాణసి నుండి 
బయలుచేరి రాజగృహము చేరి టీశ్వరుని యింటికి పోయెను ఇత 

నిని జూచి కోటీశ్వరుడు మిత్రము వచ్చి నాడని కౌగిలించుకొని ఆదరిం 
చెను. కొలది రోజుల తరువాతి “మిత్రమా, ఏమి పనిమోద వచ్చినా” 
వని యడిగెను. “కష్టములు డావు రించినవి, ధన మంతయు పోయినది. 
సీ సాయము కావలెను” అని విలియశేప్పి. పలికెను. 

“మంచిది, మితమా. భయపడకు” అని కోటీశ్వరుడు భాండా 
గారము తెరపించి, నలువదికోట్ల హిరణ్య మిచ్చి, మిగిలిన తిన నర్వ 
సము రెండు భాగములు చేసి, ఒక భాగము మితున కిచ్చెను. వా 

డానంపద గొని వారాణసికి బోయి నివాన మేర్చరచు కొ నెను. 

తరువాత అనటి కాలమునకు కష్టములు చాప్పురించి, కోటీశ్వరుడు 

నమ_స్త్వము కోలుపోయును. దిక్కు_.కై యోజించుచుండ అతనికి పిలియ 
& జ్ఞ నీకి వచ్చినాడు. తన కతడు సాయము చేయు నని యతడు 
భార్యతో కూడ శకాలినడకను వారాణసికి బోయి, భార్యతో “భజే, 
నీవు నాతో వీధుల వెంట నవచుట యుక్తము కాదు. ఇచ్చట కొలది 
చేసు వేచి యుండుము. పరివారముతో శకటము పంపి నగారవముగా 
నిన్ను గానిపోవుదును” అని చెప్పి, సగత తార నమీపమున గూూరు 

చుండ బెట్టి తాను పిలియ (శేస్టి భవనమునకు బోయెను. రాజ 
గృహ్మాశ్రేన్టి వచ్చినాడని లోనికి వార్త పంపి, రావచ్చు నని లోపల 
నుండి యనుజ్ఞ వచ్చినంతనే (శ్రేష్టి పిలియ కడకు జనెను. మిత్రుని 
జూచి పిలియ పీరము మోదనుండి లేవలేదు, స్వాగత మనలేదు, ఏల 

వచ్చితి వని మాతే మడిగిను, 

“వూదర్శనార్థ మె వచ్చినాను.” 
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“నివాస ముక్కండి” 
“ఇంతవర కెక్క_డను లేదు. భార్యను నగరద్యారమున సత్రము 

లో నుంచి వచ్చితిని.” 

“సీ కిచ్చట గది లేదు. స్వ్యయంపాకమునకు బియ్యము తీసుకొని 
పోయి వంట చేసికొనుడు, మరల నిచ్చటి కెన్నడు రావలదూ అని 

వీలియ (కేవ్వీ సేవకుని బిలిచి, తవ్వెడు బియ్యము_త్తరీయము కొంగున 
మూట కట్టి పంపు మని ఆనతిచ్చెను. ఆనా డతని కోవ్టములలో దంపిన 
వియంము “కేయిబండ్లు నిండునవి యుండెను. శతు నలుబదికోట్లు 

(గ్రహించిన యాధూర్వుడు కృతఘ్ను డై, మిత్రునకు తవ్యెడు బియ వ 

మాత మిచ్చెను, కుడు బియ్యము కొలిచినబుట్ట బోధిసత్నని 

కడోకు వచ్చెను, -ఈ నత్సురుషుడు నాకడ నతు కోట్లు పుచ్చు 

కొన్నాడు, ఇప్పుడు త 'వ్వెడు వీయ ముగ. నాడు, కీసుకొందునా, 

మానుదునా? అని యోచించి తుదకు “ఇతడు కృతఘ్నుడు, మిత్ర 

గ్రోహి. నాతో మకు విడినాడి నాడు. నా దీనావస్తయీ దీనికి కార 
ణము. ఈత డిచ్చిన న. స్వీకరింప చేని నేనుగూడ ఈతనితో 
పాకు యసుదును, స్వీకరించి మైతి (ప్రతివ్య్ం చెదను”” అని వస్తా ం౦చల 

మున బయము మూట కట్టుకొని, భవనము వెలువడి, భార్య యున్న 

తావున కరి గెను, 

“ఏమి తెచ్చినారములో అని భార్న యనెను, 

న (బే, నామి(త్రము విలియ శేష్షి. బియ్యము పెట్టె, "నటికి విడిచి 

పెట్టినాడు స 

“అయ్యా, దీని చేల స్వెకరించినారు? మన మిచ్చిన నలువదికోట్లకు 
(పకిఫలమా యిది!” అని యామె వడువసాగను, 

“భజే, అతనితో మైతి విడనాడక స్వీకరించినాను. నీవు రోదింప 
నేల?” అని యీగాధ పలిశెను 

తచ్చియిచ్చిన వస్తువున్ దేనిగగాడ 

స్యీకరింపని మూర్చుని స్న్వ్జశులు 

నిలువు రీమూ[తము తవుడు నేను తెచ్చి 

నాడ తెగకుండ న్నేహాబంభంబు నేడు; 

నిరతముగ మతి దృఢముగా నిలుయగాక ! 
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ఇట్లు చెప్పినను ఆమె కన్నీరు విడుచుచుంటెను. పూర్వము కోటీశ 
రుడు పిలియ వీ కిచ్చిన పాలికావు ఆనమయమున ద్యారము దగ్గరగా 
బోవుచు నామె జక విని, సమీపమునకు బోయి, వారిని గరీతించి 
వారి పాదముల [వాలి తాను కూడ దుఃఖంచుచు “సామ, మేమి 
పనిమిోద ఇచ్చటికి దయచేసినారు?” అని యడిగెను (శ్షెప్టి సము న్తము 

es కాసిండు సామ్య యని చా రిరువుర నోడార్సి తన 

యింటికి గొనిపోయి, గంధోదకమున స్నానము వేయించి, భోజనము 

“పెట్టి, తక్కిన క ర్శ'ళారులకు జెప్పి కొలది రోజులకు వారి నందరిని 

రాజాంగణమునకు దోడుకొని పోయి ఆ|క్రోశించెను, 

విషయ మే మని రా జడుగగా సంగతి యంతయు వారు రాజునకు 

విన్నవించిరి. రాజు (కేవల నిరువురను బిలివించి శంఖ (కివ్టీతో 
(కోటీశ్వరునితో కవు విలియశేవ్వీకి నలువది కోటు లిచ్చినమాట 

నిజమేనా?” అని యడిగెను, 

“మహోరాజూ మిత్రుడు కష్టదశలో నాకడకు వచ్చి సాయ మడిగి 

నపుడు ధనమే కాక నవు _స్త్రములో సగము భాగముకూడ నిచ్చితిసి” 

అని శంఖ శేప్టి. చెప్పును, 

“ఈమాట నత్నమేనాళో” అని రాజు పిలియ షి. నడిగెను. 
“చి త్తమ్ము -చేవా[” 

“సీ కుపకారి యయిన మిత్రుడు కష్టదశలో సీకడక వచ్చినపుడు 
తగిన నమ్మానము జుసి ఆతిధ్య మిచ్చితివా?” 

వీలియ గామి వకానము వహించెను. 

“నీను తవ్వెడు బియ్య మాయన యుత్త త్తరీయము కొంగున కట్టించి 

తీవా?” అని రా జడాాను. 

అప్పటికిని పిలియ గోపీ మానము వహించి య.౦డెను. 
ఏమి చేయవలయు నని రాజు అమాత్యులతో" మోచన చేసి 

“రద విలియ (గోష్టి సర్వన్వమును శంఖు (ేప్వీ కప్పగింపుడు” అసి 

ఆజ పెను. 

బోధినత్యు డప్పుడు *వుహారాజూ, పరధనము నా కక్క_ రకదు. 

జా నిచ్చినది నాకు మరల వచ్చిన జాలును” అని _పలికను. రాజు 
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బోధినత్తుని భాగ మిప్పించెను. తన నంపద తిరుగ లభింపగా శంఖ 

గ్రేవ్వ్ దానజన పరివృతుడై రాజగృవామునకు బోయి, పనులు చక్క 
బెట్టుకొని, దానాది పుణ్యకార్యములు చేయుచు తుదకు యథా 

కమ్మంగతో, 

శా_స్ట ధర్మో పదేశము చేసీ కథలు సలిపోల్పెను, ఆకాలఫు విభియ,శేష్షి 'బేవదత్తుడు; 
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శాస్త్ర జేతవనమున విహారము చేయనవుడు అజపాల న్య(గోభ వృకుము(క్రింద 

మారుని కుమారితేలు (పలోభ పెట్టు నూతమువిషయ మై చెప్పినది. భగవాన్ మొదటి 
నుండియ ని టుండెను ; 

మారకన్యక లరుచెంచినాతరు రక్తి 

తృష్ణ వెదజల్లుచున్ మహాతీ[వముగను; 

దూదిపీంజల చాయను (తోయునట్లు 

దూరముగ శాస్త వారల (దోలినాడు. 

-ఈ(పకారముగా ఆ స్మూతమును తుదివరకును చెప్పునపుడు ధర్మ 
నభలో సమావిసులై న భికువులు “ఆయువు ంతులారా, సవ్యుక్ = 

సంబుడ్డుని కడకు నూరక న్యలు వందలకొొలది దివ్యరూపములు ధరించి 

భగవానుని ప్రలోభ పెట్టుటకు వచ్చిరి. కాని ఆయన కన్ను తెరవలేదు, 
భీాహార్యా, బుద్ధబల మెంతయద్భుతము!” అనుచుండిరి, 

శాన అచ్చటి కరుడెంచి *భితువులారా, ఇక్కడ గూరుచుండి 

యెమి మాటాడు చున్నారు*” అనెను. ఈవిషయ మని వారు చెప్పగా 
శాస్త “భికునులారా, ఈనమయమున ఆ(శవము లన్నియు నశించి 

సర్వజ్ఞ తము లభించిన పిదప మారకన్యలు "కాన రాకుండుటలో నాళ్చ 
ర్యము లెదు, పూర్వకాలమున బుద్దతము నన్వేషించునపుడు చిత్త 
మున మాలిన్య“మున్నను, కల్పితదివ్వరూపములను కన్నులు తెరచి 
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-కాముకభావముతో చూడలేదు; మహారాజ్యపదము లభించినది” 
అని, పూర్వజన్న కధ చెప్పును 

అతీత కద 

పూరగము వారాణసిలో (బవాదత్తుడు రాజము చేయుచుండ, 

బోధినత్తుడు (ఫాతృశ తకమున కసిస్టుడె పుకును, (సమ_ సము తత 

వీలాజాతకమున వివరింపబడును) మహోజనము తక్ష్స్షనిలా నగరము 

చెలుపల శాలలో బోధినత్త్వుని సవిరాపించి (ప్రార్ధించి రాజ్య  మిచ్చిరి, 
ఆయన కభఖిపేక కాలమునకు జనులు నగరమును ేవనగరమువలను 

పాసాదమును ఇండభవనము వలెను అలంకరించిరి, బోధినత్య్వుడు 
నగర (ప్రవేశము స్తు (పాసాదములోసి మహాోతలమున శ్వెతచ్చ్యత్రము 

కింది రత్న పల్యంకిక పై డేవరాజ విలానముతో గూరుచుంజెను. 

అమాత్యులు, (బాహ్న్మణులు, గ ఎవహాపతులు "మొద లగువారు, త్యత్రియ 

కుమారులు సరాంలంకార మండితుకా యుండ, పదునారు వేల నట్టువ 

క_త్తెలు అచ్చరలవ లె గితవాదంములతో నాటంము చేయుచుండ, 

రాజభవన మా ధ్వనికి ఉరుముతోగూడిన సముద్రము వలె (ప్రతి 
భ్యనించెను. బోధిసత్త్యడు తన మహావైభవమును జూచుచు ఇట్లు 
చింతించెను “చే నా యహీణుల దివ్యరూపమును జూ-చుచున్న యెడల 

[పాణములు కోలుపోయి యుందును. ఈసిరినంపదలను జూడను ప్రత్యేక 

బుదుల యుపచేశము స్థిరముగా నుండుటచే నిది లభించినది”. ఇట్లు 

చింతించి, ఉత్పాహవళశమున ఈగాధ పలికెను 

సుదృఢము-గా నుండుటన్ సదుపటచేశంబు 

"బెదరు 'లేకుండుటన్ హద్భయంబులందు 

రక్కు_సీ వాతను చిక్కొ_ము మేము: 

భయభారమున నేనొ ,బతికిపోయితిని! 

ఇట్టు మహోానత్తు డ్ పద్యరాపమున భర్నమును నిరూపించి, భర 

మార్లమున రాజ్యము పాలించి, చానాది పుణ్యకార్యములు క్ 

యధా కమ్ముంగత్ 

శా స భర్మోపదేశము చేసీ కధలు సరిపోల్సెను. తకశిలకు _, బోయి రాజ్యము 

పొందిన కుమారుడు నేనే. 
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శాస్త జేతవనమున విహారము చేయుచు ఒకానొక భితువును గూర్చి "చెప్పినది. 

వయరయానకద 

ఆభికువు బుద్ధునిక డ కరగని (గ్రహించి నరిహాద్దు (పాంతము 

నకు బోయి ఒకానొక [గామనమిపమున నివాస మేర్ప్చ్పరచుకొని నివ 
సింప జొచ్చెను. మొదటి మానములో నతడు భియోర్థము పోయినపుడు 

కుటీరము దగ మయ్యెను. ఉండుటకు చోటు లేక (శమపడుచుండ 

నత డుపసాపకులతో జె ప్పెను. వారు గొవుంచిది, భే, సర్ష్ర శాల 

సిర శల. ఇప్పుడుమూ(త్రము నాగళ్ళ దు న్నెడిపసి యున్న ది. ఇప్పుడే 

గింజలు -చల్ల వలెను” అనుచు మూడునెలలు గడవిరి, 

నివానస్తానమున కానుకూల్నము లేక ఆభిికువు కర్శస్థానము 
పూర్తి చేయ లేకపోయెను. అతేడు నిమి _త్తమయినను పొందలేదు. 

వర్ణావాసన మయినవపిదప నతడు 'జేతవనమునకు బోయి శా_స్తకు [ప్రణా 
మము చేసి ఒక|పక్క_ గూరుచుండెను, శాస్త అతనితో బ్రహాగోవ్ది 

చేయు దు “వమి భితూ, కర్నసానము సఫల మయినడాి”” అనెను. 

అత డాదినుండియు కలపతికూలతను తెలిపినాడు. శాస్త “భియూ, 

పూర్వముకూడ జంతువులు తవు అనుకూలతా (ప్రతికూలతలను గమ 

చించి అనుకూలముగా నున్న పు డొక చోట నుండి, (ప్రతికూలత తోచి 

నంతనే ఆచోటు విడిచి వేరొకచోటికి బోయెడివి. సీవు స్థితిగతు లేల 
గహింపలేదు?” అని, పూర్వజన్నకధ చెప్పెను. 

అతీత కది 

పూరంము వారాణసిలో (బహ్మదత్తుడు "రాజ్యము చేయుచుండ 

బోధినత్యుడు పకీకడుప్రున పుకును, (క్రమముగా పెరిగి నాభాగ్య 

పనమున పక్షే రా జయ్యెను అడవిలో నరోవరతీరమున బహుతవాఖా 

పత ఫలభరిత మైన వముహోావృక్షుము నాశయించి పశీరాజు నపరి 

బారముగా నివసించుచుండెను, శాఖలపై నున్న పత్వులు క్రింది నరో 

వరజలమున ెట్టిలు వేయుచుండను, సరస్సులో నివసించుచున్న నాగ 
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రాజు చండుడు కుపితుడా, “ఈవిట్టలు శెట్ల్టలు విడిచి నా నివానమును 

మలినము చేయుచున్నవి. జలములో అగ్నిని _పేశేచి వృతుమునకు 
దాకునట్లు చేసి పిట్టలను పార ద్రోలుదును” అని చింతించి, ఒకరాతి 
వేళ పక్షులు నిద్రించుచుండ, జలము నలనల కాగునట్లు చేసి ధూమము 

రేపి తాడిపాడవున మంటలు లేపెను, 
జలమునుండి మంటలు లేచుట చూచి బోధినత్త్వుడు కళళ క్షూలా-రా, 

అగ్నిని సలిలము చల్గార్చును. కాని యిచ్చట ఉదకమునుండి యగ్ని 

యుద్భవించుచున్నడి. ఇక్కడ మనము నివసింవజాలము. అన్య ప్రబేశ 
మునకు బోవుణము” అని యీోగాధ చెప్పెను: 

కల్య్యాకా మున్నంత కాలమ్ము _వెరు 

లుదయ "మొొంందుయునుండి, రుదకమ్ములోన 

జ్వఖనమ్ము “రేగాగా సాగెను; ఛాతి 

జనియించు తరువుపై నునికి యసాధ్య; 

మెచటికై నను బోవుకే బాల మేలు! 
ఎచ్చోట శరణమ్ము జొచ్చిన నచట 

జనియించు యన్నది ఘనముగా భీతి. 

ఇట్లు చెప్పి బోధినత్తుుడు తన మాట పన్న పతులతో చెగిరి 
వేరొక చోటికి బోయెను. బోధినత్వ్యుని మాట వినక అచ్చట నిలిచిన 
పతులు (పాణములు కోలుపో యెను, 

శాస్త ధర్మోపదేశము చేసి ఆర్యసత్యమును (ప్రకటించి కధలు. సకపోల్చెను. ఆభిక్షువు 

అర్హ్హత్వ్యము పొందెను. అప్పటి పక్నీగణము ఇవ్పటి బుద్ధపరిషత్తుు పకీరాజు నేనే, 
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శాస్త జేతవనమున విహారము చేయున పుడు సంకస్ప నగరద్యారమున సం జేపముగా 

నడిగిన (ప్రశ్నకు ధర్మ సేనాపతి 'సారిపు తుడు చేసిన పనులకి గనార్చి చాప్పినది 
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అతిత కథ 

పూర్వము జా రాణసిలో (బహ్మాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండగా 
బోేధినత్త్యుడు అరణా్మ్యయతనమున మరణించుచు “సంజ కాదు, 

అనంజ కాదు” అని పలికెను. తాపసులు చ్యేష్టశిమ్యుని కధనము. 

విశంసింపలేదు, బోేధినత్తుడు ఆభాసన్యరలోకమునుండి వచ్చి, ఆకాశ 
మున నిలిచి, యూగాధ పలికినాడు 

సంజ్ఞ యున్నను దుర్గతి, సంజ్ఞ లేక 

యున్న దూర్హత్కి విడనాడి యుభయములను 

(సొప్త మగునేని యాసమాప త్తి సుఖము 

దోషరపాతము-గా నుంట [ధువము జనుడు, 

ఈ[పకారము ము ధర్మమును నిరూపించి, అంతేవాసి 
తష స (ప్రశంసించి, [(బహ్నాలోకమునకు జ నెను. అప్పుడు మిగిలిన 

'తాపసు లెల్లరు జ్యేషస్టాం తేవాసీ వాక్కును విశ్వసించిరి. 

శా_స్ట భర్మోపదేశము చేసి కథలం సళిపోల్సెను. ఆకాలమున జ్యేష్టశి మ్యడు సారి 

ప్రతుడు; మహా బహ్మా చెను 
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శాస్త జేతవనమున విహారము చేయు కంకొస్స నగరద్యారమయున (ప్రశ్నకో స్పవిరడు 
చేసిన వ్యాఖ్యానమును గూర్చి చెప్పినది, 

పూరగకాలమున వారాణసిలో (బ్రహ్మాదత్తుడు రాజ్యము చేయు 

చుండగా బోధినత్యుడు ఏకాంతముగా వనములో మరణించు నమయ 

మున శిష్య లడుగగా చందాభం సురియాభం అనెను. ఆయన 
మృతి చెంది అభా స్యరలోక మున జన్మించెను. తపస్యులకు 'జ్యేస్టశివ్యుని 
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భమాటమోాద నముకము కలగలేదు బోధినత్వు డరుజెంచి ఆకాశ 

మున నిలిచి ఈగాధ పలికెను 

నూర్యచం(దాభలన్ (ప్రజ్ఞ సుస్టిరముగ 

ఎవ్వ డుండ్కు వితర్క_ విహీన మైన 
ధ్యానవశవత్సి యగునట్టి మానవుండు 
(బన్మాలోకమ్మునందు నుత్పన్ను డగును, 

ఈ ప్రకారము బోధినత్తుడు తాపసులకు బోధచేసి, (ప్రధాన 
శుష్యుని (ప్రశంసించి, (బ్రహ్మలోక మునకు జ నెను, 

శాస్త ఈ ధర్మోపటేశము చేసి జాతకములు సరిపోల్సెను. అప్పటి జేస్ట్యశిష్యుడు 

-సారిపుతుడు; మహా(బహ్మ చావ, 

186 నువజ్ఞ్జహంస జాతకము 

ఇాస్థ జేతవనమున విహారము చేయుచు శూల నంద బిక్టునివిషయమె చెప్పినది. 

భరయానథన కొఢు 

శావ_స్టిలో ఉపాసకుడు బిక్టసీనంఘమునకు వెల్లుల్లిపాయ లిత్తు 
నని నిమం(తించి, బిక్టునులు వచ్చినచో ఒక్కొకరికి రెండుమూడు 
ఉల్లిపాయ లున్నగు_త్తి ఈయవలసిన దని తనపాలములోని పనివారి 

గను... యిచ్చెను, అప్పటినుండి బిక్టునులు ఆతనియింటికి బాలమునకును 

బోవసాగిరి, 

ఒకపండుగ నాడు ఆయుపానకుసనియింట వెల్లుల్లిపాయ అయిపోయి 

నవి, సూలనంద మరికొందరు వికునులతో గలసి ఆతనియింటికి బేరి 

“ఆయుప్తుంతులారా, ఉల్లిపాయలు కావలసి వచ్చినవి” అని చెప్పెను, 

“ఆశే, ఆలి పాయ లయిపోయినని, తెచ్చుటకూడ ముగిసినది. 

ఫాలమునకు బొండు” అని యతడు పలికెను, 
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ఆమె శేత్రమునకు జని లెక్క. లేకుండ లశునములు కొనిపోయను, 

పాలమువారు “ఏ మిది? బిక్టునులు "లెక్క. లేకుండ ఉల్లి పాయలు 

తీసికొనిపోవుచున్నారు” అని మండిపడిరి, 
అ ల్పేచ్చువు లగు బిళక్టునులు అనంతుషప్ట లయిరి, విన్న భికున్రులుకూడ 

అనంతున్ట్వి ెందిరి. వారు బాధపడి,  భగవానునితో ఈనంగతి 

చెప్పిరి, భగవాన్ బిక్టునిని నిందించి “ోభితునులారా, కన్నత ల్లికూడ 

"పేరాశ కలవానిని వవగించుకొనును. ఆమెకుకూడ లాలన అనవీయ 

ముగా నుండును, పేరాన అ|పసన్ను లను (పనన్ను లను చేయలేదు; 

(పనన్ను లను అధిక ప్రసన్ను లను చేయజాలదు, అల్పేచ్చు వగువాడు 

అ(ప్రసన్నులను (పనన్నులను చేయగలడు అని భికువులకు సామ్య 

ముగా ఉపదేశ మిచ్చి, “భికువులారా, ఈమె కేవల మిప్పుడే కాదు, 
పూర్వముకూడ  లోభముతో నుండునది” అప్సి - పూర్వజన్నకథ 
చెప్పను, 

అతీత కథో 

పూర్వము వారాణసిలో (బ్రహ్నదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ 
బోధినత్తుడు బ్రాహ్మణ కుటుంబమున బుట్టి, పెరిగి నమాన రూప యగు 
కనను పెండ్లాడెను, నంద, నందవతి, సుంచరినంద, అను మువ్వురు 

ఫుుతికలు కలిగిరి, బోధినత్తుడు కాలము చెసిన తరువాత వారిని 
నమిోపావ్హులు తీసికొని పోయిరి. ఆయన సువర్షహంన యయి. వుట్టి, 

పూర్వస్న తితో నుండెను, వాంన తన సువర్ష వరములను సౌందర 
మును జూచుకొని ఎచ్చటనుండియీ జన్మ బకసినానో యని తల 
వోయగా మాననలోకము నుండి యని స్ఫృతికి వచ్చను, తన భార్యయు 

బిడ్డలును పరపోవణలో నుండుట జూచి “నాశరీరమున బంగారు పర్షము 
లున్నవి గదా, ఒక్కొక్కటి వారల కిచ్చిన-చో సుఖముగా జీవింతురు”?” 

అని తలచి వా రున్న చోటికి బోయి యింటి నడువు దూలముమోడద 

([వాలెను. (బావ్నాణియు పుతికలును బోధిసత్వుని జూచి “స్వామి, 

యెక్క_డనుండి వచ్చినావు*ొ అని యడిగిరి, “నేను మోతండడిని, చని 
పోయి సువర్ణ హంసనై వుట్టినాను, మిమ్ము జూడవచ్చినాను. నేటి 

చుండి మోరు పరసేవ చేసి జీవింపవలసిన పని లేదు. మోకు ఒహప్కొక్క 
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షత మిచ్చుచుందును దానిని విక్రయించి సుఖముగా జీవింపుడు 

అని చెప్పి, యొక యీోాక యిచ్చి, వెడలిపోయెను, ఈవిధముగా హాంసన 

అప్పుడప్పుడు వచ్చి పర్ల మిచ్చి పోవుచుండెను, డాని మూలమువలన 

_బాహ్నణి ఓడ్డలు సుఖజీవనము చేయుచుండిరి. ఒకనాడు తల్లి 

“బిడ్డలారా, జంతువుల మనస్సు (గహింప లేము, మాతం డి యిక్కడికి 

నిర్ణీతకాలము  లేకుండవచ్చును. ఈసారి వచ్చి నప్పుడు పర్షము 
లన్నిటిని లాగి "వేయుదము” అని పలికెను. తండ్రికి బాధ కలుగు నని 
కొమా_క్టెలు సమ్మతింప లేదు ఒకనాడు హంన వచ్చినపుడు సామ, 
రమ్మని (బాహ్మణి పిలిచి, దగ్గరకు వచ్చిన సువర్షహంసను గట్టిగా 
రెండు చేతులతొ బట్టుకొని వేరానచే రెక్క లన్నిటిని లాగను. బోధి 

నత్త్వున కిష్టము లేనపుడు పర్షముల నెవరై న లాగినచో అవి సువర్ష 
తము కోల్పోయి, కొంగ చెక్క_లవతలె నగును. హంస యెగుర లే 

దాయెను. (బాహ్నాణి హంసను "పెద్ద గంపలో (వీపాలో) బడును; 

క్రమముగా పర్షములు మొలిచి శక్తి వచ్చిన తర్వాత హంస యెగిరి 
నిజనసిబాసమునకు బోయి, ఎన్నడు (బ్రాహ్మణి యింటికి వమురతి 

రాలేదు. 

దొరకినదానితో తుష్టి నొందుటయె 
యగు సమ్మతము, పేరాస పాపమ్ము. 

పహాస్ట గతం బయ్య హంసరాజమ్ము --- 

"కాని లభింపబే కార్శస్వరమ్ము- 

జా స కథలు సరిపో ల్బిను. అప్పటి (వాహ్మణి ఇప్పుటి నూలనంద; ముగు రాడుపిల్లలు 

ఇప్పటి ముగురు సోదరలు; స్యర్ల రాజహంసము స్క 

50 
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శా_స్ప జేతవవమున విహారించుచు ఏకాతీమాత కిచ్చిన శిషౌపదమును గూర్చి చెప్పినది, 

ఎరయాన కథ 

శావ స్తిలో కాణమాత అని పిలువబడు నీ శోతాపన్న ఆర 
(శావక, ఆమె తనయేకామీపుత్రికను ఒకానొకపల్లెలో తమకులమువాని 

కిచ్చి "పెండ్లి చేసను, కూతు శేదోపనిమోద తల్లి యింటికి వచ్చెను, 

కొలడీరోజు లయినపిమ్మట భర్త ఆమె వంటే రావలెనని వార్త 

పంపెను, 

దూత తెచ్చినవ్వార్త తల్లికి తెలిపి ఆమె “అమ్మా, వోవుచున్నానుూ 

అ నెను. 

బడ్ల నిన్ని రోజు లుంచి ఏమియు పెట్టక వట్టిచేతులతో నెట్లు 

పంపుదు నని యోచించి, తల్తీర రులు చేయనారంభీంశాను. 

ఆనమయమున కండ పాతిక “ఇికువు ఆమెయింటికి బోయెను; 

ఈపాసిక ఆయనను గసారుచుండ బెట్టి ప్యాతనిండుగా ర్ నై లుంచెను, 

ఆయన వెడలిపోయి వేరొక భిమునుతో చెప్పగా నాతడు వచ్చి వెను 

కటి వానివలెనే చేసను. ఈప్రకారముగా వచ్చిన నలుగురు భికు 
వులకును ఆమె రొశ్లు లిచ్చెను. అపూపములు పూర్తి యగుట చే 

కూతురు భర్త రకడకు బోనుట నంభవింప లేదు, 

ఆమెభర్త కెండవసారి దూతను బంపెను, భార వంటనే రాని 

సతృమున తాను వేరొక లెను పెంకి యాడుదు నని యాతడు మూడవ 

దూత ద్యారా వ్వార్త పంపెను, కూతురు మూడవనారికూడ భర్త 
కడకు బోనుట సంభపింపలేదు. తనభర్త వేరొకతెను తెచ్చి 
కొన్నా డని విని వకాశీ ఏడువనారంఖించెను. 

ఈవిషయములు తెలియగానే శాస్త పాత్రచీవరాదులు తీసికొ 
ఆ మెతల్లియింటికి వెళ్ళి వేసిన పీరముప్రై గూరుచుండి “ఈమె వల రోడ 

నము చేయుచున్నది?” అనెను. ఇందుచేత అని వృద్దురాలు చెప్పును, 

శాస్త ధర్శకథ చెప్పి, ఆమె కుల్లానము కలిగించెను. లేచి విహారము 
నకు పోయెను, ఆనలుగురు భితమువులు చేసినపనివలన కలిగిన ఫలితము 
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భితునంభఘమునకు చెలిగాను. ఒకనాడు ఖిత్సువులు ధర్మనభలో సారు 

చుండి మాటాడుచు “ఆయుమ్మంతులా రా, భికువులు చేసినపనివలన 

వృద్దు రాలి కూతురిని భర్త విడిచిపెట్టినాడు. వసి వలన. మహో 

ఉ పాసిక మనస్సుకు. చాలవ్యధ కలిగినది” అను చుండిరి, 

శాస్ర అరుజెంచి ోభితువులారా వమి య 

అ నెను. ఈవిషయము అని వారు చెప్పినపిధప శా స్త ోభికువులారా, 

శేవల మిప్పుడే కాదు, పూర్వముకూడ నిశ్లే జరిగను” అని పూర్వ 
జన్నకధ చెప్పును, 

అతిత కట 

పూర్వము వారాణసిలో (బ్రవ్మాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ 
, బోధిసత్తుడు పాహాూణములు కొట్టు కులమున బుట్ట పెరిగి పెద్దవా 

డయి రాతి చెక గ్రాడమున నేర్పరి యయ్యెను, కాళీ రాష్ట్ర)మున నాకా 

నొక [గ్రామములో నలువ దికోట్ల యజమాను డగు శ్రేస్టి యుండెను, 

ఆతని భార్య కాలము చేసి ధన ీతిచే మూషిక మయి పుట్టి, ధనా 

గారమున నివసించుచుండెను. (క్రమక్రమముగా నింటిలో “సందరును 

(శేస్టియు గతించిరి. గ్రామము కూడ శిధిలమై నిర్జన నుయ్యెను, కథా 
కాలమున బోధిసత్త్వు డా (గామ(ప దేశమున పటి చేయుచుండెను. 

తెండికైే యిటు వ. దిరుగుచు ఆడయెలుక యతనిని గాంచుచుం డెను, 

తరచుగా ఆయనను చూచుచుండుటచే మూషిక ఉత్పన్నస్నిగయె 

నాకున్న యీ మహోాధనను నిష్కారణముగా నంతరించును, ఈతనితో 
గూడ దిని ననుభవింతును. అని తలచి, యొకనాడు స, 

నోట గరచుకొని, యతని వద్దకు వచ్చెను. అతడు చూచి క్రీతి 
గ. “అమా. యీ బంగారు సాశెముతో చేల వచ్చినావు*” 
అనెను. “నాయనా, దీనిని తీసికొని యుపయూోూగించుకొనుము, నాకు 

మాంసము తచ్చి "పెట్టుము" అని యెలుక చె ప్పెను, మంచి దని 

యతడు కారాపణము నింటికి నావివోలు తతో ముల మాంసము 

ఫ్ర జ్య్లును. అనుదినము నిశ్లే జరుగుచుంజెను. ఒకనాడు 

మూవికమును విడాలము పట్టుకొ చెను, “నన్ను చంపవలదు”” అని 

ఎలుక బలి కెను. “ఎందుచేత? త ఆకలి మెండుగా నున్నది. ఆకలి బాధ 
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శమించుటకు నిన్ను జంపి తినక తప్పదు.” “ముందు చెప్పుము, నీక్తీనా 
'డేనా, (ప్రతిదినము కూడ ఆకలి బాధ యుండునా? గోపతి దినము 
నుండును, అట్లయిన సీకు మాంనమును ప్రతి దినము తెచ్చి 
"పెట్టుదును. నన్ను పోనిమ్ము. “అట్లయిన  అ(ప్రమత్తవు కమ్ము 
అని విడాలము మూవికమును విడిచెను. 

నాటనుండి బోధిసత్యు డిచ్చిన మాంసమును కెండుభాగములు చేసి 

తా నొకటి యుంచుకొని రెండవది పిల్లీ కి. మూపక మిచ్చు చుండెను, 

మరియొకనాడు మూషికమును మరియొక మార్ణ్లాలము పట్టుకొ నెను. 

అదేవిధముగా మూవిక మంగీకరింపజేసెను. బ్రపుడు మాంసము 

మూడు భాగములు చేయవలసి వచ్చను, అనంతరము మూడవ విల్లి 

నాలుగవ పిల్లి, మూూమీిక మును పట్టుకొని, చె (ప్రకారముగా సమ 

తెంచి మాంనభాగములు గానుచుండెను. అయిదవ వంతుమాంనము 
భుజించుటచే మూవీకము మిక్కి...లి చిక్కి వోయి, యెముకలపోగయ్యును. 

బోధిసత్యు డొకనాకు చూచి, ఇట్లున్నా వే మని యడిగెను, జరిగిన 
దంతయు మూషికము చెప్పెను, 

“ఇదివరలో ఏల చెప్పలేదు? విచారపడకు. ఈకషప్టములోనుండి 

ని న్నుద్ధరించెదను” అని బోధినత్తుడు పలికి, శుద్ధన్ఫటిక పాషాణ. 
ముతో ఇల్లుణెక్కి_, తెచ్చి, యెలుకకిచ్చి, “అమ్మా, నివిందు. పండు 
కొనుము. వచ్చిపోవు పిల్లులను పరుషవాక్కులతో్  బెదరింపుమూ అని 
చెప్పెను, మూవీకమూా గువాలో [ఈ వెళించి పండుకొ నెను. అంతలో 

నొక పిల్లి వచ్చి “నాకు మారసము చెట్టు” మునెను. “ఓర్కి బిడాల 

ధూంర్తా, నీకు నేను మాంనము అెచ్చుదాననా* ఇంటికి బోయి నీ బిడ్డ 
లను మింగుమూ అసి యెలుక పలుకునప్పటికి కోపవశమున పిల్లి 
యెగిరి మెలుకను క్ శ్రాను. స్థృటికశిల తగులుటవలన విల్లి గుండె ఆగి 

పోయి, [గ్రుడ్డు మైకివచ్చెను ఈవిధముగానే తక్కిన పిల్లులుకూడ 

(పాణములు కోలుపోయినవి, 

ఆవల మూవీ.కము కృతజ్ఞతతో రోజునకు రెండుమూడు నాణాములు 
తెచ్చి బోధిసత్యున కిచ్చుచు, క్రమముగా నమున్త్నము నిచ్చెను, వారి 
జీవితాంతమువర్గకు నుభయులు నభిన్న మైతితో నుండి, తుదకు 
యధా కమ్మం గతా, 



138 గోద జాతకయు 897 

ఒక్క-_వీల్లికి మాంస మెక్క_డ దొరకో 

అక్క-డ (క్రమముగా నొక్కటి శెండ్కు 

మూడు నాలుగును తా రాడుయునుండు: 

పిల్లి అయ్యది నీదుబిలము కన్తిొనుము. 

ఆవిధముగా శాస్త ధర్మోపదేశము చేసి శెండుకధలు సరిపోల్పెను. అప్పటి 
నాలుగు పిల్లులు ఇప్పటి నలుగురు ఖిక్షువులు; ఎలుక ఏకాక్షి మాత; రాయి 

చెక్కుశిల్చి "నేనేం 
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శాస్త జేతవనమున విహారము చేయుచు ఒకా నొక మోసగాని విషయమె చెప్పినది. 

చ_ర్భమానకధ ఇదివరలో ఫీమసేన జాతకమున (50) ఉన్నట్లుండును, 
0 

అతత రథో 

పూరంము వారాణసిలో (బహ్ముదత్తుడు 'లాజ్యము చేయుచుండ 

బోధినత్తు(డు బల్లికడుపున బుశ్లును, (ప్రత్యంతగామమున అరణ్వాయ 

తనము పర శాలలో పంచాభి జలుకల మహోాతపస్వి నివాసము చేయు 

చుండెను, [గామవాసులా సత్య తఆాపసుని గారవించుచుండిరి. బోధి 

సత్తుడు నమోపమున పుట్టలో నివసించుచుండెను, అచ్చటికి “తాపసి 

నిత్యము పచారు చేయుచుండును, బోధినత్యుడు అనుదినము మూడు 
సారులు తాపసివద్దకు బోయి ధరో_ప దేశములు వినుచు ఆయనకు 

నమస్కరించి, నిజనివానమునకు బోవుచుండును. కొంతకాలమునకు 

తాపసి (గ్రామవాసులతో జెప్పి, యచ్చటినుండి వెడలి పోయిను, 
విమ్మట కూడ తాపసుడు వచ్చి, ఆశ్రమ పదమున నివసింప జొెచ్చెను, 
ఇతడుకూడ శతీలవంతు డని భావించి బోధినత్తుడు వెనుకటి తాపసుని 
యెడ (ప్రవర్తించిన క్లు ఈతసియెడను (ప్రవ_ర్హించుచుండెను,. 
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నిదాఘనమయమున ఒకనా డకాలవర్షము కురిసినది. చీవులు 
పుట్టలలోనుండి యావలకు వచ్చినవి. వానిని తినుటకు బల్లులు బయలు 

తిరిగినవి. [గామవాసులు బల్లులను బట్టుకొని, బల్లి మాంసమును. 

పోవుపెట్టి తాపనునకు బెట్టిర. అది తిని తాపసుకు రుచి మరిగి 

“యామాంన మతిముధురముగా నున్నది. ఇది చేని మాంసము అని 

యడిగెను, బల్లిమాంన మని వివి “నావద్దకు పెద్దబల్లి వచ్చి వోవ్రచుం 

డును. దాసిని చంపి తిందును” అని తలచి, వంటప ళ్ళము (బాణలి, 

నెయ్యి, లనణము "మొదలగునవి సంతెరించి, ఒకచో నుంచి, తుండు 

కాపాయముచాబున దాచి. పర్ల శాల వాకిట బోధినత్వుసి రాకకై 

యెదురు చూచుచు కూరుచుండెను, *సాయాహ్న నమయమున తాప 

సుని నన్నిధికి బోవుదు నని బదులు బెరి వచ్చి, తాపసుని యింద్రియ 
వికారమును జూచి *ఇతడు రోజువలె లేడు. నన్ను తేరిపార జూచు 
చున్నాడు, పట్ట కొనునేసూ” అని తలచి, పక్ష శాలలో నుండి బల్లి 

మాంనపు వాననకొట్టగా ననుమానించి వానిదగ్గరకు బోవక దూర 

ముగా తిరుగుచుండెను. తనభావము బల్లి (గహించెనని తెలిసికొని 

తాపనుడు ముద్దరమును చానిమోదికి వినరివేసెను. అది దానితోక 
చివర తగిఅను, బోధినత్తుడు వేగముగా వలవ్తీకము లోనికిదూరి, 
వేరొక బిలద్యారమున తలపైకి పెట్టి, “ఓయి కూటజటిలా, నీవు శీల 
వంతుడ వని సీవద్దకు వచ్చుచుంటిని. నేడు నీమోనము బయట బడి 

నది. నీనంటి "పెద్దదొ౧గకు తాపసత్వ మెందులకు?” అని వానిని 
సిందించుచు ఈగాధ పలికెను 

జటలవలన ఫలం 'బేమి కుటిల బుద్ది! 

ఇ(రిచర్మము తాల్చిన "నేమి ఫలముి 

లోన మలినాత్ము డవు నీవు; "కాన వత్తు 

వమలినాత్ముని పోల్సి__ చాహ్యాంబునందు! 

ఇట్లు బోధినత్తుడు కూటతాపసుని గర్షించి, వల్మకములోనికి 
పోయెను. వాడును అచ్చటినుండి వెడలిపోయెను, 

yp bes ధర్మూపటేశము చేసి కధలు సరిపో ల్బెను. అప్పటీ కుటిలతపస్వి ఇప్పటి 
గాడు; అప్పటి శీలవంతు డగుత పనీ సార పుతుడు; గోధపండితుడు నేనే. బ్ర “రా 
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119 ఉభతోభట్ట జాతకము 

జా _స్త 'వేళువనమున విహారించుచుండగా ేవదళత్తుని విషయమె చెప్పినది. 

యరయాన కద 

ఆసమయమున భిక్షువులు ధర్శనభలో చేరి “ఆయుమ్మంతులారా 

శ్నశానములో రెండువైపుల కాలిన క్ కై మధ్య భగ మున మురికి 

వంద అడవిలో కలపగా గాని (గామములో వంటచచెజుకుగా గాని ఉప 

యోాగింపదు, కల్యాణకర మై మున శాసనమున (పవజితు డయ్యు దేవ 

చత్తుడు కక ర 'రెండుమార్లముల (ము డయినాడు; గృవాస్థ 

భోగములను స్థీకరింపజాలగు, న మణత్వలక్ష్యము పూకి రిచేయనేరడో” 

అను చుండిరి, 

వా నృ యరుడెంచి “భికువులారా, ఏమి నంభావీంచుచున్నారు?? 

అని (పన్ని ంచెను. ఈ విషయము అని వారు చెప్పగా శా_స్హ “భికును 
లారా, కేవల మిప్వుజే కాదు, పూర్వము కూడ చేవదత్తు డుభయ 
(భష్టుడో అని పూర్వజన్నకధ చెప్పెను. 

అతీత కద 

సూరంము వారాణసిలో (బవ్మాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ 

బోధినత్తుడు వృతదేవతగా వుశ్సైను. ఒక [గ్రామములో పల్లెవాండు 
చివసించుచుండిరి. అందొకడు తన' కుమారుని వంటగొని పల్తకాగరులు 

చేపలు పట్టుచోట బడిశము బడవై చెను. అది నీటి మరుగున నున్న 

స్తూణమునకు తగులుకొ నెను, వాడు దాసిని లాగజాలక *ఈ వలలో 

పెద్దచేప తగులుకొొన్న దని వీల్హవాసి వ. మ. తల్లి యిరుగుపారును 

వారితో కలవాము పెట్టుకొనునట్లు వాతను అందువలన నిచ్చటి 

"కెవరును వచ్చి భాగ వుడుగరు అని ga కుమారునితో 
“నాయనా, పో. మనకు పెద్దచేప దొరకినదని విరాయమ్మత్ " చెప్పూ. 

భారుగువారితో I పెట్టుకొమ నేము అని చెప్పి పంపి, 

రజ్ఞువు తెగునను భీతిచే వల లాగక, ఉ_త్తరీయ మొడ్డుననుంచి, ఉదక 
యులో దిగి లోభముచే చేపను పయ్యికె త్రబోయ స్లూణమునకు 
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(తుండు) గాట్టుకొని రెండు కన్నులు కోలుపోయును. ఇంతలో దొంగ 

వాని వనము హరించెను. వాడు వృధావుత్తుడై చేతులతో కన్నులు 
మూాసికోని వణకుతో తీరము చేరి వన్ర్రముశై_ వెదశెను, 

అచ్చట వానిభార్య కలపాము తెచ్చి పెట్టుకొనుటై_ ఒక చెవిలో 

తాళదళముంచుకొోొని, ఒకకంటికి కాటుక పూసికొని, కుక్కు నక్కు._న 

జేర్సికొని, పొరుగింటికి బోయెను. “సీకు వెట్టి యెర్తినదా?ి అని 
యొకతె యనెను “నాకు వెట్టి యె_త్తలేదు. నన్ను నిప్కారణముగా 
దూవించుచున్నావు, పద, (గామభోజకుని వద్ద నీకు ఎనిమిది కారా 

పణములు జరిమానా వేయించెదనుి అని కూటకలహాము "పెట్టు 

కొనను. ఉభయులును (గామభోజకుని వద్దకు బోయిరి. తగువును 

పరీకీంపగా పల్లైవాని భార్యే కిక్ పడెను జుల్మానా చెల్లింపు మని 
యామను వారు దండించిరి, 

వృత దేవత (గావుములో నామెకును, అరణ్యములో నామె భర 

కును కలిగిన సంకటములు చూచి, చెట్టునడుమ నిలిచి “రియ్య ఉద 

కములోను చేలమోదను శెంటను (భష్ణుడ' వయినావు అని యీాగాధ 

పలి కను. 

చది ఇను కన్నులు చనిగా వృన్ర్రంబు, 

సఖిమందిరమ్ము లా జగడమ్ము జరిగా, 
చేలను నీటను నీపని చెడియె! 

శాస్త ఈధర్మోపదేశము చేసి కథలు 'సరిపోల్చెను, అప్పటి చేపలవాడు దేవదత్తుడు; 

140 కాక కాతకము 

శాస్త జేతవనమున విహారము చేయు జాతినేవ విషయమె చెప్పినది. వర్త్వమానకథ 
పం్మడేండవ నిపాతములోని భద్దసాల జూతకమున వచ్చును, 
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అభతిత కద 

పూారంము వారాణసిలో (బ్రహ్మదత్తుడు రాజ్యముచేయుచుండ బోధి 

నత్వుడు కాకి కడుపున పుష్టైను. రాజపురోహితు డొకనాడు నగరము 
-వెలుపలినదిలో స్నానముచేసి, గంభవి లేపనము చేసికొని, మాల్యములు 

చాల్సీ ఉ_త్తవు వన భారియై నగరములోసికి బయలుదేరెను. ఆనవు 

యమున, నగరదాగర తోరణము మోద రెండు కాకులు వాలియుంజెను. 
అం దొకటి “ఈ(బాహ్మాణుని మోద రెట్ట వేయవలె నను కోరిక యున్న 
దని రెండవడాసనితో ననెను. “నీ యభిలావ తగదు. ఈ బాహృాణుడు 
(పభావనంపన్ను డు. (ప్రబలులతో వై రము కూడదు. ఈయనకు కోపము 
వచ్చునేని కాకులకు నాశము నంభవించును” అని రెండవ కాకి 

పలికెను. జారకుండజాలను, అని ముదటి కాకి యనెను, అట్లయిన 

సీక్రర్శము! అని కండవ కాకి యెగిరి పోయెను. |బాహ్నణుడు నరిగా 
తోరణము క్రిందికి వచ్చునప్పటికి కాకి పూలదండ విడిచినట్లు కెట్ట 
ఆయన శిరముపై విడిచెను. (బాహ్నణుడు కోపగించి కాక కులముపై 
పగబూ నాను, 

ఆరోజులలో నొక దాసి బియ్యము గృవాద్యారముకడ చెండబోసి 

కనిపెట్టియుండి కొంత తడవునకు కన్నుమూసెను. అది చూచి దీర 

రోమములు గల మేక వచ్చి, బియ్యము తినుచుండెను, డానికి మెలకువ 

వచ్చునప్పటికి మేక పరు7_కత్తెను. దాసి నిదుర పోవునపుడు చుక రెండు 

మారులు బవియము తినెను. మూడవ మారు దాసి దానిని తొలి 
“ఈ నుక మూాటిమాటికిని వచ్చి తినుచున్న వో చాలనష్ట్రము కలుగును. 

ఇది యెన్నటికిని రాకుండునట్లు మరల చేయనఅను”” అని యాచించి, 

కొరవి చేతబట్టుకొని, నిద్ర నటించుచుండెను. మేక వచ్చి బీయ్యము 
ముట్టుకొనగానే దాసి కొరవతో దానిని గొడ్టైను. తోడనే రోమము 
లకు సిప్పంటుకొ నెను చుక యొడ లంతయును మండుచుండ, బాథా 

నివారణార్థము పరు గ”_త్తివోయి అశంవాల (దక్కా-న పొాకకు రాచు 

కఫా నెను. కుటీరమున మంటలు లేచి హా స్టిశాలకు ని ప్పంటుకొ నెను. 

వై ద్యులు, కుదర్చ్ప లేనంతగా గజశరీరములు కాలెను. సేవకులు రాజున 
క్రీ విషయము ెలివిరి, ఆయన రాజపురోహితుని రావించి “ఆచార్యా, 

5E 
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వైద్యులు ఏనుగులకు చికిత్స చేయతేరట, మోకు తెలిసిన జెవడ్డ 
మేమయిన కలడాి”” అని యడిానూ 

“తెలియును మహారాజా!” 

“అయ్యిది లభ్య మగునా?” 

“కాక వన కావలయును మహోగాజా!” 
“అట్లయిన కాకులను జంపి వన నమకూర్పుడు” అని రాజు సేవ 

కుల "కాజ యిచ్చెను. పరిజనులు కాకులను చంపి, గుట్ట వేయ 

జాచ్చిరి, కాక జాతికి మహోపషదవము సంభుటి ల్లెను, 

బోధినత్తూడు అశీతి నవాన్రకాక పరివృతుడై, మహాోశ్శ్ళశాన 
తరువ్రుపై వసించుచుంజిను. ఒకానొక కాకి పోయి యా వృతాం 

తము బోధినత్తునస జెప్పెను, “దను తస్ప అన్వులు మా జాతి 

'నమూహమునకు కలిగిన భయమును తొలగింప నవుర్షుబుకారు. నేనే 
తొలగింపవ లెను” అని ఆయన భావించి, దశపారమితలను పరిశీలించి, 

కరుణతో నొక్క_ పరుగున రాజప్రసాదమున శెగిరిపోయి, వివృతగవా 
తుము వంట లోన |పవేశించి, రాజు సింహాననము క్రిందికి జను, 

సేవకుడు కాకిని పట్టుకొనబోవగా రాజు గదిలో బవేశించి 
సివారిం చెను, 

మహోనత్తుడు కొంచెము విశ్రమించి మైఆవారమితను న్సరించి, 
ఫీరముక్రిండినుండి యీవలకు వచ్చి “వముహోారకాజూ, పరిపాలనలో 
(ప్రభువు తన యిచ్చ వచ్చినట్టు పవ_రింపరాదు. కార్యమును సంపూ 

వ్రముగా విమర్శించి చేయవలను, అట్లు చేయనిచో లోకమునకు 

మరణ పర్యవసాన మగు మహాభయ ముప్పతిల్లును. పురోహితుడు 

విరుద్ద మనస్కు_డై యట్లు చెప్పినాడు. కాకులకు వస యుండదు” అని 

పలికాను. రా జామాటలు విని ప్రనన్న చిత్తుడై బోధినత్తుని కాంచన 

భద పీరముగ నిలిపి నహ్మనవుటములు వేసిన _తెలము రెక్క_ల 
(క్రింద రుద్ది, రాజభోగ్యమగు భోజనము బంగరు పళ్ళేరములోనుంచి, 

పానీయమిచ్చి, మహాసత్తుుడు విశ్రాంతి గొన్న పిదప రాజు “పండి 
తో_్రమ్యా కాకులకు [కొవ్వు లేదంటిరి. వలలేదు?” అని యడిగెను, 
-ఈకారణముచేత నని మహానత్తుడు భవనము ప్రతిధ్యనించు నట్లు 
ధర్మము బోధించు పీగాథ పలికెను * 
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నిత్య ముచ్విగ్నుహృదయాలు; నిఖులలోక 

భయము కలుగుచు నుంటచే పట్ట చెపుడు 

"కాక జాతికి (కొవ్వు లోవైకనాధభ! 

మహోాసనత్తు _డివిధముగా వివరించి “మహారాజ విషయమును 
బాగుగా వివేచింపక (ప్రభువులు పనిచేయరాదు” అని చెప్పెను. రాజు 
నంతుప్టచిత్తుడై. తన రాజ్యమును బోధినత్వ్వుని పాదములకడ ఛార 

సను. బోధిసత్తూడు రాజగమును మరల నిచ్చి, రాజును పంచ 

శీలములందు ప్రతిష్టితుని శే చెసి, నర్వ్యాణుల క భయమిచ్చి, “కాకజూతికి 

(ప్రల్వేకదానము చేసెను. అనుదినము అన్నములో , మాంనమువేసి, 
అన్నిరనములు కలిపి, కాకులకు పెట్టునట్టును మహానత్త్వూనకు రాజ 

భోజనము వడ్డింఛునట్లును పరిజనమున కాజ యిచ్చెను. 

వాస్త ధర్మో ప దేశము వేసి కథలు సరిపోల్నెను ఆప్పుడు వారాణసీ నరేసుడు ఆనం 
దుడు; కాకరాజు నేనే. 

141 గోధ జాతకము (2) 

శా_స్త వేళువనమున వివోరము చేయుచు [పతిపత్న భితువుతో కలసి మెలసీ యుండు 
భికువ్రును గూర్చి చెప్పినది. వర్తమానకథ మహిలాముఖ జాతకకధవ లె (26) నుండును. 

అతిత కథో 

పూర్వము వారాణసిలో (బ్రహ్మాదత్తుడు రాజ్యము చెయుచుండ 

బోధినత్తుడు ఉడు మయి పుశ్లైను. అతడు పెద్ద యయిన పిమ్మట 

వందలకొొలది యుశుములు పరిక పష్టించి యుండ నదీతీరమున వముహాటిల 

మున నివసించుచుండెను, బోధిసత్వుని పుత్రుడయిన చిన్న యుడుము 
తొండతో, స్నేహముచేసి, దానిని కౌగలించుకొనుచు, సమ్మోదమున 

సంచరించుచుండజెను. ఈనంగతి నోధరాజునకు జెలియగా, ఆయన 

కొడుకును బిలిపించి, “నాయనా, అయోగ్యప్రదెశమున నీవు విశ్వాన 
ముంచినావు, తొండ సీచజూతిలోనిది. దాసిని విశ్వసింప రాదు. సీపట్టు 
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విడువ వేని దానివలన గోధజాతికి ముప్పవచ్చును”. నేటినుండి దానితో 
నీకు ము(తివలదు అని బోధించెను. యువకుడు మాత్రము మతి 
విడువలేదు, మాటిమాటికిని బోధినత్తుుడు కొడుకును మందలించు 
చుండెను. అతనిని వారింప లేక తండి “యీ తొండవలన ఉడుము 

'జాతికి ముప్పు వాటిల్లును, అప్పుడు పారివోవుటకు మార్షము వర్వాటు 
చేయవలసి యున్నది అని విలమున కొకపార్మ్యమున సొరంగము 

1త్రవ్వించెను. 

క్రమముగా వుతుడు మహాశరీరు డయ్యెను. తొండ వెనుకటి తీరు 
ననే యుండెను, గోధయువకుడు కాగలించుకొనున ప్పుడు వ్యధనహింప 

"లేక, యిట్లు కొన్నిదినములు గడచినచో తనకు మరణము తప్పదని 
భావించి, ' లుబ్జకునితో సం|పతించి నోధకులమును నాశము చేయింప 

సంక ల్సిం చెను, 

చేనవికాలమున నొకనాడు వాన పడినతరాంత క్క_లచీములు 
పుట్టలలోనుండి వెలువడెను. ఉడుములు బయలుదేరి చిమలను తిన 
జొ చ్చెను. ఇంతలో ఉడుముల వేటకాడు గునపముతో (పారతో 
కుక్కలతో అడవిలో (పవేశించెను. తొండ వానిని జూచి “నేడు 
నామనోరధము పూర్ణ మగును అని వాని సమోపమునకు బోయి 

“ఓయీ వల అడివిలో తిరుగుచున్నా వని యడిగాను, *ఉడుముల 
శోనముి అని వా డన్నాడు, “వందలకొలది యుడుము లున్న -చోటు 

చే నెరుగుదును. నిప్పూ కృక్లైలు కొనిరమ్ము” అని చెప్పి తొండ వానిని 
గోధవిలమునకు జే జేర్చి, “ఇచ్చట తు_త్తిరిగడ్డి చేరి, నిప్పు ముట్రించి, 

మూ పెట్టె: కుక్కల నన్ని (ప్రక్కల నిలిపి, దుడ్డుక జ్ర దిసికొనియుండుము. 

ఉడుములు బయటికి వచ్చినంతనే వానిని దుడ్డుతో బావమోాదుము, 
అని చెప్పి, “చేడు నాశతువుల సంహారము “దూచెదను” అనుకొని, 
కొలది దూరమున తలయె_త్తి పండుకొని యుండెను. లుబకుడు పాగ 

చెడును. పొగ చూరినంతనే ఉడుములు (పాణభయమున  నటునిటు 
పరుగాత్తజొచ్చెను. వాడు దొరికిన వాసిని చావమూడెను; తప్పించు 

కొని పోయినవి కుక్క_లపాల పడినవి, వానికి మహానాశము సంఘటి 

ల్లైను. తొండవలన భయముప్పతిల్లిన దని బోధిసత్తుుడు (గహించి, 

“పాపపురుష సంసర్ల మెంతమా(తము కూడదు, పాపాత్మునివలన సుఖము 
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చేకరారదు. ఒక్కొ_ చెడు తొండవలన ఇన్ని యుడుములకు నాశము 

సంభవించినది అని పాతవిలమువెంట పారిపోవుచు, యూగాధ పలికి 

నాడు : 

పాఫ్రలం గూడి యెవ్వాడు (వత్యహమ్ము 

తిరుగు నతనికి సౌఖ్యము స్థిరము కాదు. 

ఒక్కా తొండమూలమ్ము న నుక్కు_డంగ 

బల్లిసంఘము వాడు - 'నాపగిది జెడును. 

శాస్త ధర్మోప దేశము చేసీ కధలు సరిపోల్సెను. ఆప్పటి తొండ జేవదత్తుడు; బోధి 

సత్త్యుని ప్రతుడు, ఊపదేశము విశనివాడు గోధా-పీల్లా (పతిపకు నేవక ఇియువు 

గోధరాజు నేనేం 
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శా_స్ట జేతవనమున విహారము చేయచుండ దేవదత్తుడు తథాగతుని పలరిమార్చు (ప్రయ చే 

త్నమును గూర్చి చెప్పినది. 

య a యాన కిధి 

భర్ననభలో భియువులు చేయునంభావణ విని తధాగతుడు “భితవు 

లారా, దేవదత్తుడు కేవల మిప్తూజే “కాదు, పూరంముకూడ సిశ్లే 

చేసెను, కాని నన్ను నంపహారింపళేక పోయెను, తానె కష్టప డెను 

అసి పూర్వజన్నకథధ చెప్పను, 

గ 

అతీత కద 

పూరంము వారాణ నిలో (బహృదత్తుడు రాజము చేయుచుండ 

బోధినత్తుడు నక్క_కడువున బుట్ట సృగాలపరివృతుజై , రాజయి, 

శ్ర శా నవుతోటలో నివసించు చుండెను, ఆ సవుయమున రాజ 
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గృవామున ఉత్పవము జరుగుచుం డెను, ఎల్ల రును సురాపానము 

జేయుచుండిరి. అది సురోత్పవము అనవచ్చును. కొందరు ధూ ర్రులు 

సురామాంనములు న తగో సమకూమ్చుకొని మంచి దుస్తులు భరించి 

పాడుచు కాలశేపము చేయుచుండిరి. అర్థ ర్యాత మగు నప్పటికి సుర 

మిగిలినను మాంస వుయిపోయినది. అందొకడు మాంన మడుగ్క వే 

దని చెప్పిరి. “నే నుండగా మాంనమునకు కొదవ లేదు. శ శాన 

వాటికకు బోయి, శనములకై వచ్చు నక్క. నొకచానిని నంవారించి, 

మాంసము దీసికొని నత్తునూ అని పలికి, దుడ్డుకజ చేతగాని నిరమన 

'దోంరమున నగరము వెలువడి శ శానము హః కట్ట (క్రింద బెట్టి, 

వృుతునివల పండుకొ నెను, 

అప్పుడు బోధినత్త్యు డు సృగాలపరివృతుడై యచ్చటికి నచ్చి, 

వానిని జూచి వీడు మరణింవబేదు. బాగుగా పధిశలీలించెదనుి అని 
అధోవాతముగా బోయి, యొడలి వాసన పసివట్టి, మానవుడు మర 

ణింప లే దని గహించి, వానిని సిస్తపరచుట క్రై, కట్ట కొనను బట్టి 

లాగెను. ధూర్తుడు కజ్ఞను విడునలేదు. సమిోపించిన నక్కను చూడ 
"లేదు, గట్టిగా కజ్ఞను బట్టుకొ నెను. బోధినత్తుండు వెనుకకు బోయి, 

“మహాశయా, నేను దుడ్డుకజ్ఞను లాగినప్పుడు పట్టు విడువక పోవుటయే 
గాక మరింత బిగువుగా (గహించినావు” అని యూగాధ పలికెను, 

(గహాయించు కొంతయో కష్టమ్ము నీవు 

(పాణముల్ లేనట్లు పడియుండుటమను ను, 

కాని నీ చేతిలాో కర మాతమ్ము 

ఏలనో రాకున్న 'ఊంత లాగినను! 

ధూ ర్హుడు “నక్క_ నా సంగతి గహించినది” అని లేచి కజ్ఞ విసిరి 
"వేసినాడు, నక్కకు తగులలేదు. “పో చేటికి తప్పించుకొన్నావు! 

అని భూర్తుడుపలికినాడు, *ఓయీ, నీవు "మహానిరయమును, పదునారు 
ఉపనిరయములను తప్పించుకొనలేవు” అని నక్క_ వెడలిపోయెను. 

ధూ_ర్తుడు శ్శశానమునుండి వెడలి, పరిఖలో స్నానము చేసె, 
వచ్చిన త్రోవచే నగరము (ప వేశించెను. 

సా స్ట ధర్మసం దేశ్లమిచ్చి కథలు 'సరిపోల్సెను. అప్పట భథూర్చుడు దెవదత్తుడు; 

'సృగాల రాజు “నేసే 
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కాస్త వేళువనమున నుండునప్పుడు దేవదత్తుడు గయాకీర్ణమున తథాగతునకు (పతి 

చేయుటను గూర్చి చెప్పినది. 

జోరోయాన కధ 

డేవదత్తుని ఛ్యానబలము పోవుచున్న కొలదిని, లోసలవలన అతనికి 
రాబడి కట్టుబడి పోవుచున్న కొొలదిని, లోకులు అతనిని సత్క_రించుట 

మానినకొొలదిని అతడు ఆలోచనాపరుడై ఒకా నొక యుపాయము 

కన్లా నెను. అప్పు డతడు బుద్దుని ఐదు విషయములు కోరను శాస్త 
వాని కంగీకరింపలేదు. అంతట “దేవదత్తుడు ఇరువురు అ(గశావకులను 
500 మంది శిష్యులను గయాల్ర్ద పర్వతమునకు గొనిపోయి నంఘుములో 
చీలిక పుట్టించి. బక సీమలోగె విడివిడిగా వినయకర్శలను జేయ 
జొచచ్చెను. శివ్వులలో చాలమంది [కొ త్తగా (ప|వజించి ధర్శవిన యము 

లను బాగుగా నెరుగక పెడతోవన బడినవారు, 
శాస్త ఆశిష్షులను మరల రప్పించు సమయము చూచి అగ 

(శావకుల నిరువురను బంపెను. వారిని చూచి దేవదత్తుడు ప్రనన్ను 
డయ్యెను. "రాతి వేళ ధర్మోప బేశము చయునపుణు బుద్దునకు (పతి 

వింబముగ సిద మగుదునా అని తలపోసి “సారివు[తా, భియునంఘము 

ఆలన్న రహితమనది. నీవు భిమునంఘుమునకు కొంచెము ధర్నోప 

"దేశము చేయుము. నా వీపుమోద బాధగా నున్నది; నేను కొంచెము 
రుద్దుకొందును” అని పండుకొ నెను, 

ఇద్దరము అ(గ్మశ్రావకులు భికువులకు ధర్మ్నోపచెశ మిచ్చి, ఆర్య 
నత్వముల ఫలముల నెడల వారు దృష్టి నిలువునట్లు చేస్తి ఎల్లరను 

వేళువనమునకు కొొనిపోయిరి, 

కో-కాలికుడు విహారము ఖాళీయగుట చూచి, ేవదత్తుని సన్ని ధికి 
పోయి “ఆయువ్నుకా, చేవదతా, సీఅనుయాయులలో చేలికలు పుట్టించి 

అగ శావకుడు నీ విహాోరమును ఖాళీచయించి పోయినాడు, సీవు 
పండుకొని యుంటిపొ” అని చెప్పెను, అతడు ఉత్తరీయము తొలగించి 
గోడలో మేకు కొట్టినట్టు ఛాతిమాద మడమతో శన్నెను. అప్పు 
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డాతని నోటివెంట రక్తము కారెను. ఆవల నతడు రోగ్యగసు 
డయ్యును. స్ట్ 

శాస్త స్థవిరునితో *సారిపుతా, సీవ్రు వచ్చునపుడు ేవదత్తు జేమి. 
చేసినాడు?” అన్నాడు. 

“ఛ నే బుద్దునివలె వ్వవహరింతు నని చేవదత్తుడు యోచించి. 
నట్లు మేము కనుగాంటిమి, బుద్దునకు ప్రతిబింబము కల్సింప దలచి 

అతడు వినాశము పొందినాడు” - 

“సారివుకా! చేవదత్తుడు కేవల మిప్పుడే కాదు, పూర్ణముకూడ 
అశ్రు యమునాడు” అని శాస్త పూర్వజన్నకధ చెప్పెను. 

అతీత కథ 

పూర్వము వారాణసిలో (బహ్మ్నదత్తుడు రాజము చేయుచుండ 

బోధిసత్తుడు సింహ మయి, హిమవ(త్సచెశమున కాంచన గుహలో 
నివసించుచుండెను. ఒకనాడు సింవాము కాంచన గుహానుండి వెలువడి 

నలుదిక్కు.లు కలయ జూచి విజృంభించి, సింహనాదము చేసి ఆహో 

రార్హ్లము పరి క్షమించెను. అంతట వుహోవముహీవము లభింపగా దానిని 

వధిగీచి, మంచి మాంసము తిసి చెరువులతో దిగి స్ఈు కడుపునిండ 

(దాగి గుహకు మరలుచుండను, ఆహారార్థము తిరుగుచున్న నక్క 

యొకటి తటాలున సింహమును జూచి పారివోవుటకు శక్తి బాలక, 

సింహము పాదములకడ (ప్రణమిల్లైను, “ఏమి నక్కాా యని సింహ 

మడుగగా, “స్వామి, మో పాదములకడ |బదుక దలచినాను అని 
నక్క_ పలికెను, “మంచిది. నా సేవ చేయుము, నీకు మంచిమాంసము 
లభించును” అని సింహము పలికి నక్కను వెంటగాని, కాంచన 

గసపహాలో (పవేశించెను, నాటనుండి నక్క సింహాచ్చిష్టము తిను 

చుండెను. కొలది రోజులలో డానిశరీరము సూల మయ్యెను, 

ఒకనాడు సింహము గువాలోనుండి *“జయబకవూ, పో, పరంత 

విఖరముమోదనుండి, పర్వతపాదమున నంచరించు గజా శం మహా 

పాదులలో సీ కిచ్చవచ్చిన వేమయిన నున్న వేమో జూచి “ఈజంతువు 
మాంసము తినగోరుదు నని నాతో జెప్పి, నమస్కరించి, విరోచన 
స్యావిరా అనుము. దాసిని వధించి మాంసము భుజించి నీకు కూడ 



143 చిరోశశ జాతకయు 409 

జెట్టుదును” అని చెప్పెను. జంబుకము శిఖర మెక్కి నానావిధ మృగ 

ములను జూచి, తనకు నచ్చిన దానిని గురుతించి వచ్చి, పీింసూము 

పాదములకడ వాలి విరోచనసాంమో యనును. సింహము తోడనే 
లంఘించి మ_త్తవారణము నయినను సంహారించి తాను భుజించి, 

నక్క_కు పెట్టును. సృగాలము కడుపునిండ మెక్కి, గుహూలోనికి బోయి 

స్నిద్రించును. 

కొంతకాలము గడవగా జంబుక్మునకు గరంము హాచ్చెను. 

“నాకును నాలుగకాళ్ళు లేవా? అనుదినము పరపోషణములో నేల 

జీవించుచున్నాను? నెటినుండి ననుగూడ  గజాదులను నంవారించి 

మాంనము తినగలను. విరోచనసాంమి, అనుటచే సింహము వచి 

వారణములను వధించును”. అని చింతించి సింహమును చేరి “సొంమిోా! 

మారు నసంహారించిన గజముల మాంసమును బహుకాలమునుండి తిను 

చున్నాను. నేను సయితము హస్తిని కొట్టి మాంసము భుజింపగోరెదను. 
మిరు పండుకొను చోటనే నేను పండుకొందును. మిరు శిఖరము 
మోదికి పోయి వారణాది జంతువులను జూచి వచ్చి, విరో-చన జంబుక, 

అనుడు. ఈ కొంచె మన్నుగహింవుడూ అని వేడెను. 
“జంబుకా, ఏనుగులను జంపుటకు సింహములే జనించినవి. వనుగును 

గొట్టి మాంనము తినగల నక్క_ (పపంచమునలేదు. ఈయభిలాషమును 
ఏడిచి నేను నంపహారించిన గజమాంనమును తినుచుండుము” అని 

సింవాము పలికెను. ఎంత చెప్పినను వినక్క మాటి వమాటికిని వేడు 
చుండుటచే సింహము దానిని నివారింప చేరక, సమ్మతించి “అట్లయిన 

నాచోట పండుకొనుము”ి అని జంబుకమును కాంచన గువాలో బరుండ 
బెట్టె, పర్వత పాదమున మ_త్తవారణమును జూచి గసగపోముఖమునకు 

నచ్చి ఈకెదో యన జంబుకి అనెను. నృగాలము కాంచన గుహాలోనుండి 

వచ్చి విజృంభించి, నాలుగుదిక్కుులు కలయ జూచి ముమాారు ఊళ 

పెట్టె, ఏనుగు కుంభస్థలము మోదికి దుమికెద నని యెంచి యెగిరి 

దాని పాదములకడ బడెను, వనుగు కుడికా లెత్తి దాని నె _త్తిన పెట్టి 

(తొక్కను. బొమికలు పొడిపొడి యయ్యెను. అంతట దాని శరీర 
మును కాల బెట్టి రాచి, లద ద (శకొంచనాదము (బృంహితము) 

చేస్తి అరణ్యములోనికి బోయెను, 

52 
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జరిగినదానిని బోధినత్తుడుజూచి -ఈ గాధ పలికినాడు: 

చితికి మ స్తిష్కు_మ్ము, చెదర మేదస్సూ 
బొమికలం [తుటితమె పోయె నన్నియును 

చూపీతి వీనాడు శూరత్వ మోవు! 

ఇా_స్థ ధర్మోపదేళము చేసి కధలు 'సరిపోల్పెను. ఆకాలమున నక్క బేవదత్తుడు; 

వీంహాము నాన 
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శా_స్హ జేతవనమున విహారము చేయుచుండగా ఆజీవకుల మిధ్యామతమును గనార్చి 

వరమాన కద 

ఆదినములలో  జేతవనమునకు వెనుకవై వున ఆజీవకులు రకరక 
యుల మిభ్యాతపస్సులు చేయుచుండిరి. చాలమంది భికువులు ఆజీవకులు 

గాంతుకూర్చుండుట, గబ్బిలమువలె నుండుట, ముళ్ళక ంపమోద పండు 

కొనుట, పంఛాగ్ని మధ్యమున తపస్పుచేయుట్క మొదలగు మిధ్యా 

తపస్సులు చేయుచుండుట మాచి, భగవానునితో భశ, ఈమిధ్యా 
తపస్పువలన ఏ మయిన ఉన్నతి యుండునా? అనిరి, 

“భిక్షూవులారా, ఇట్టివాసినలన కళ్యాణము చేదు, ఉన్నతి ₹ెదు. 

ఈతపస్పులవలన ఫల మున్న దా, "లేదా యనువిషయము పండితులు 

పూర్వము 'తెలియపరచిరి. వుట్టిననాటినుండి రకీంచుచున్న అగ్ను లను 
వెంటగొాని కానల శేగిరి, అచట అగ్నిఉపాననాదికము వలన లాభ 

మమియు తే దని తెలిసికొని నిప్పు నీటిలో ముంచి, క సిణాఖ్య్వానము 

చేసి, అభిజ్ఞలను నమాపత్తులను పొంది (బ్రహ్మలోక గాము లయిరిి” 

అని శాస్త పూర్వజన్నక ధ చెప్పును : 
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అతీత కది 

పూరంము వారాణసియందు (బహ్మదత్తుడు రాజము వేయుచుండ 
బోధినత్తుడు ఉదీచ్య ((౮బూవ్మాణవంశేమున బుక్తైును. ఆనాడే తలి 
వం జాతాగ్నిని నెలకొల్పిరి. అతనికి పదునా కేండ్తు వచ్చినపుడు 
వారు “నాయనా, నీవు వుట్టిననాడే జాత వేదసుని అగ్ని గృహమున 
[పతిష్టి.ంచినాము, సీవ్రు కక నుండదలచిన వో వేదతయము 

నధ్యయనము చేయుము, బవహ్నాలోకము చేరగోరుచవో అన్నని 

గపాంచి, అరణ్యము (పవేళించి, అగ్ని బేవుని సపర్యలు చేయుచు 

మహోబవ్మా నారాధించుచు బ్రహ్మలోక పరాయణుడన్ర కమ్ము అని 

హ్ 

“ఇంటిపైన నాన క్షి లేదు” అని యతి డగ్నిని గైకొని యరణ 
మునకు బోయి ఆశ్రమము నిర్మించుకొని, అన్ని పరిచర్య చేయు 
చుండెను. ప్రత్యంత గామమున నొకనాడు గోదక్స్ణణ లభింపగా నతడు 

డాని నాశ్రమపదమునకు గానివచ్చి, అగ్నిభట్టారకునకు గోమాంస 
పహెారామము చేయసెంచి, ఆనవు నచ్చట కటి వేసి, లవణముకయి 

సమిోాప[గామమునకు జ నెను. 

ఆతడు లేనపుడు బోయవాండ్ర గుంపువచ్చి, ఆవును వధించి 
మాంనము వండుకొనితిని తోక, జంఫఘలు, చర్నము మాత 
మచ్చట విడిచివోయిరి. [బాహృణుడు మరలి వచ్చి దానిని జూచి, 

“అన్నిభగవానుడు తన [ద్రవ్న్వమునే రథ్నీంచుకొనలేక పోయిను, 
న న్నెట్టు రత్నింపగలడు' ఈయగ్నిపరిచర్యవలన లాభము లేదు, 
భద్రత లేదు; కేవల మిది నిరర్గకముి అనుకొని, అగ్నిపరిచర్య వై 
నాన క్తి విడిచి, “అగ్నిభట్టార కా, స్వస్తువునే నీవు కాపాడుకొన లేక 

వోతివి. న న్నెట్లు కాపాడగలవ్లీ మాంసము లేదు. మిగిలిన వీనిని 
(గహింవుము” అని త తోక మొద లగునవి అగ్నిలో బడ వేసి యూాగాథ 

ఫలికినాడు : 

రీ జాతచేదసా, ఓయి దురు ద్ధి! 

చేడు వాలమ్ము తో నీవూజ మేవ 
కావింకు"మలి నీవు ([గహియింపు 'మోయి! 
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స ఫస యున్న మపహానీయ్య నీకు 

ఇతుమ మాంసవిపీన మా తోక! 

మహానత్మ్యు డిట్లు చెప్పి సీరు చల్లి, అగ్ని నార్చి, ప్రవజించి, 
అభిజ్ఞలను, నమాపత్తులను శొంది (బవ్నాలోకపరాయణు డయ్యెను, 

శాస్త ధర్మోపదేశము చేసి కథలు సరిపోల్సెను. ఆగ్ని శార్చిన తపన్వి చేశే 
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ఛా స్త జేతవనమున విహారము చేయుచుండ వూర్యభార్యమిోది ఆస_క్టిని గనాల్చి చెప్పి 

నది. వర్శమానకభ ఇందియజాతకమున (4285) వచ్చును. 

శాస్త ఆభికువును బిలిపించి ఒభిత్యూ ్యస్ర్రీల సంరక్షణమయు చట్టిది, రతకు లున్నను 
జరుగచేరదు. నీవుళూడ వూర్యము రక్నకు నుంచినను రకీంపజాలువెతివి. ఇప్పు డెట్టు 

“కాపాడుదువు?ి?”?” అని వూర్యజన్మకభ చెప్పినాడు. 

అతీత కథల 

పూర్వము (బ్రహ్మ దత్తుడు వారాణసిలో రాజ్యము చేయుచుండ 

బోధినత్తుడు శుక గర్భమున బుశ్లైను, కాళీ రాష్ట్ర మందతె బావా 
డొకడు ఈచిలుకనుు, ఈచిలుకతముూని కన్న బిడ్డలవ ల జాయ యండను, 

బోధినత్తునకు పొట్టపాదు డనియు, తమ్మునికి 'రాధు డనియు వేరు. 

ఆ బాహ్నణుని 'ఛార్య దుళ్నీలు దుర్మాష్దరాలు. ఆయన పనిమాద 
గామాంతరము పోవుచు చిలుక సోదరులతో “నాయనలారా, మా 
తల్లి (బాహ్మాణి దురాచారమునకు దొరకొనువో వారింపుడూ” అని 

చెప్పును. *మంచిది నాయనా, వారింపగల మేని చారింతుము. 
-వారింపజాలనివో మానము వహింతుము అని బోధిస త్త్వుడు పలికెను, 

షబాహ్మాణు డిట్టు శుకముల కానతిచ్చి, పనిమోద బయలు జేరిపోయెను. 
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సాటినుండి (ప్రతిదినము (బ్రాహ్మణి దుర్భ్భ ల్స్ పారంభించెను, వచ్చి 

జన(ప్రవాహమునకు విరామము లేకుండెను, అది చూచి రాధుడు 
బోధిసత్వునిత “అన్నా, మనతండ్రి వెడలిపోవుచు బ్రాహ్మణి 
దుర్భృక్తి తిని వారింపు డని యాన తిచ్చినాడు, ఈమె దు[మ్మ్్యయలే కానీ 

సక్రీయలు చేయుట లేదు, వారింతమా%¥ అనెను, *తమ్నుడా, 
hs అజ్ఞాన్నివె యిట్లు పలుకుచున్నావు. ఎత్తుకొని తిరుగు 
చున్నను శ్రీని రక ంపశేరు. అసాధ్యము తల వట్టవలదు” అసి, 

బోధినత్వు వ గాధ పలికినాడు" 

రాధ యురుగవు నీవర్ధ రాత మెన 

నిపుడు కాలే దటంచు; నాఫహేతువుననె 

భలవిహీనము-గా విరావములు చేతు 
వామె కనుర క్తియే లేదు స్వామియెడల, 

ఈ పతా కారణము చెప్పి బోధినత్తుడు తముునిచేత (చ్రాహ్మణిని 

వారింప నీయలేదు, భ్ర్త రానంత వరకు నామె మఛాభిమతమేగా 

చరించినది, (బాహ్హణుడు వచ్చి పొట్టపాదునితో “బిడ్డా వ్ తల్లి 

యె వ అనెను, బోధినత్తుడు 'జరిగినది జరిగినట్టుగా _్రాహ్మ 
ణునకు జెప్పి, “నాయనా, దుళ్శ్ల ని శెందులకు? తల్లి "దురా ర్ల్షమును 

నీకు డెలిపినాము. కాన్సున నేటినుండి మే మిక్క_డ నుండజాలమూ" అని 
St పాదములకు నమస్కరించ్చి రాధునితో నెగిం, యరణ్యము 

లను 

శాన ధర్మో పదేళ ము చేసీ నాలుగుసత్యములను (పక టించినపిదప ఆభఖితువు (సోతా 

ప్పత్తిఫలమున (పతిష్టితు డయ్యెను. అప్పటి భార్యా భర్త లిప్పటి భార్యాభ కే; 
రాధ ఆనందుడు; పొట్టపాదుడు సః 



414 కాతర కసలఠలు 

146 కాక జాతకము 

శా స్ట జేతేవనమున విహారము చేయన పుడు అందరికన్న ముదుసలి భితువును గూర్చి 

చెప్పినది. 

భరయాశ కథ 

బారో గృృహస్టులుగా నున్నపుడు (శావ_స్తిలో ధనవంతులు, ఒకడు 

రెండవవానికి మ్మితము, ఉభయులు కలసి, మెలసి ఫుణ్య కార్యములు 

చేయు చుండిరి, బుద్దుని ఉపదేశములు విని వారు మనము వృద్ధుల 

మైతిమి, మనము గృహసులముగా నుండుటవలన లాభ మేమే? 

శా_స్తకడకు పోయి రమ్వబుద్దశాసనమున |ప్రవజించి, దుఃఖమునుండి 

వము కుల వముగుదుముూు అనుకొనిరి, 

వారు తమ సర్యనంప త్తిని పుత్రులకు పుత్రికలకు నిచ్చి, జ్ఞాతులను 
విడిచి శా_స్తకడకు బోయి (ప్రవజ్య కావలెనని వేడి (ప్ర వజించిరి. 
అయినను తదనుకూల (శ్రమణధర్నములను పూ ర్తి కావింపలేదు. 
నృద్దు లగసుట చే వాగు ధర్శముకూడ అభ్యసింప "లేకపోయిరి, గృహాన్లు 

క నున్న ప్పటి వలచే విళోరములో నోక్మూల పర శాల నిర్మించు 

కొని అందు ఇరువురు నివసించుచుండిరి. ఛి మార్గము తిరుగక తమబిడ్డల 

ఇండ్ల * తరచుగా పోవుచు అచ్చట నే భుజించుచుండిరి. 

"వారిలో ఒకని భార్య వృద్దు అందరకు ఉపకారము చేయుచుండెడిది. 

ఇందుచే మిగిలిన వారి వలన లభించిన భికూన్నము ఆమె ఇంటికి కొని 

వోయి వృద్ధభిమువులు కోరారు చుండి భుజించెడివారు, అమెకనూడ తన 

ఇంట వండోన నసూపవంంజనములను చెట్టుచుండెడిది, అట్టి యామె 

ఏదో జబ్బువలన మరణించెను, 
ఆ వృద్ద అరువురు విహారమునకు వోయి ఒకరిమెడ ఇంకొకరిని 

కాగలించుకొని రోదనము చేయుచు “చేతిలో మధుర రనముకల 
ఉపాసిక మృతి చెందినది” అనుకొనిరి. 

వార రోదన pa విని భిక్షువులు అన్నివైఫులనుండి వచ్చి, 
ఆయువషుంతులారా, వల రోదనము చేయుచున్నారు అనిరి, “మా 

మిత్రుని వెనుకటి భర్య చ చనిపోయినది. ఆమ చేతివంట చాల నుధు 
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రము. ఆమె మోకు ఎంతో ఉపకారము చేయుచుంజెడిది. ఇప్పు వట్టి 
యామె ఎక్కడ లభించును? ఇందుచే దుః ఖంచుచున్నాము” అసి 
బారు చెప్పిరి, 

వారు విలపించుచుండగా చూచి భికువులు ధర్గనభలోనికి పోయి 

ఇష్టాగోవ్షీ చేయుచు *ఆయువ్శంతులారా, ఈ కారణముచే వృద్ధ 

స్టవ్రు లిరువురు మెడలు కాగలించుకొని రోదనము చేయుచు తిరుగు 
చున్నారు” అనుకొనిరి, 

వాస్త వచ్చి “ఇికువులారా, ఇచట కూర్చుండి ఏమి సంభాషించు 

చున్నారు?” అనెను ఈ విషయము అని వారుచెప్పగా తా_స్త “భికును 
లారా, కేవల మిప్పుడే కాదు. వీరు పూర్ణము కూడ నికే చేసిరి, 

వెనుక కాకికోడుపున పుట్టి సముద్రమున మరగించిన పిమ్మట “నముదో 
దకమును తవు రెక్కలతో ఎగజిమ్నివేయదలచిరి. 

కష్ట్రముమిోాద పరిశమ చేయుచు పండితుల వలన (బదికి పోయిరి” 

అని పూర్వజన్నకధ చెప్పెను, 

అతత కధ 

ఖే. ము వారాణసిలో ru రాజ్యము చేయుచుండ 

నముదమున దేవతగా జస్తించను. ఒకానొక కాకి నిజ 

as | తిరుగుచు సనము[దతీరము జాను, ఆనవముయ 

a కొందణు జనులు పాయన మత్స్ట్యేమాంన సురాదులు నాగపూజ 

వాసి నైవేద్యము “పట్టి వెడలి పోయిరి. కాకదంపతులు వచ్చి, పదార్థ 

ములు భుజించి సుర బాగుగా ఆరగించిరి మ _త్తెక్కి_ యవి నము[ద్ర 

మున జలక్రీడ: చేయుచుండగా నొక తరంగము ఆడుకాకిని సముద్రము 
లోనికి లాగుకొని పోయెను, మత్స్య మొకటి దానిని (మింగాను, 

“నా భార్య పోయినది” అని కాకి డువజా చచ్చెను. వష న. ఇ 

అనేక కాకము లచ్చట (వాలి “వల యెడ్సు చున్నా” వని యడిగినవి, 
“నానహాయకురాలు స్నానము మేయుచుండ తరంగము లొనికి లాగి 

వేసినది” అని కాకి చెప్పు నప్పటికి కాకులన్ని యు = చేయ 
సాగను, Se మనకంెకు బలము కలదా? సరు వీ ఎల్సీ పార 

బోస్కి నమ్ముద్రమును ఎండగాట్టి కాకిని ఉద్ధరింతము” అని యవి యాలో 
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అన సు ముక్కు_లతో స్రువీ వల్సి, యావల విడుచుచుండెను, ఉప్పూ 

సీటివలన గొంతులు మండునపుడు నేలమోాద వాలి, విశంతి తీపికొను. 

చుంజెను. చాడలు నొవి వుట్టి, మ కన్ను లెట్బ్జబడ్సి బడ లికచే 

పడిపోవు నంత వర కవి సరు పీల్చి యావల విడుచుచున్నంతలో 
జలము మరల వచ్చి సిండుకొనుచున్నది. సముదమును మన మెండ 

గట్టలేమూ అని "కాకు లీగాధలు పలికినవి 

ఎండిపోయెను మానోరు తుండములును 

పుండుపడియొను, (కమ్మురనిండు నుదధి, 

అంత నవి *ఆకాకిరూపమును, ఆ ముక్కును, న్మేతములను, మధుర 

స్వరమును, లావణ్యమును వర్ణించి, వీనిని బట్టియే సమ్ముదము దానిని 
హారించినది అని మిక్కిలి విలపించెను. అవి విలాపము చేయుచుండ, 
నముద్రమున దేవత భైరవరూపమును ప్రదర్శించినది. అవి యెగిరి 
పోయినవి. ఇ ట్లవి రక్షణ పొందినవి. 

స్త ధగ్మొపదేశము చేసి కధలు సరిపోల్సెను, ఆకాలమున ఆడుకాకి ఇప్పటి 
త. "కాకి వృద్ద_స్త స్తవిరుడు; మిగిలిన కాకులు తక్కిన వృద్ద_ప్ప సవిరులం; సము ద 

దేవత నేసే, 

147 పుష్పరద్త జాతకము 

శా_స్థ జేతవనమున విహారము చేయసమయమున ఉద్విగ్న చిత్తు డగు ఖితువునుగూర్చి 
చెప్పినది. 

భరయాన కద 

భగవాన్ అతనితో ోభితూ, నీవు ఉది గ్నచిత్తుడ వగుట నత 
మేనా?” అనెను, “ఛభ చ, సత్యమే”. “ఎవరు నిన్ను ఉ_శ్తేజితుని జేసి 
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నారు?” ోనాహపూర భార్య. భే ని” ఆ మచేతిలో మాధుర్య మున్నది. 
ఆమె లేకుండ నే నుండలేను. 

“భష యామెసీ కనర్గదాయిని, , ఈ వమెవలన'నే పూర్వము 

శూలముమోాది కెక్కితివి రోదనము చేయుచు వతి నొంది నరక 

మున ఫపుట్టితివి. ఇప్పు డిమెను మరల వల వాంఛింతువ్రు” అని శా స్త 

పూర్వజ నృకథ చెప్పెను. 

అతిత కది 

పూరంము వారాణసిలో (బవహ్నాదత్తుడు రాజ్యము చేయుచుండ 

బోధినత్తు్యండు ఆకాశమున చేవత యయ్యెను. ఒకనాడు కా_ర్తికమాన 

మున వారాణసీనగరమున రాత్రివేళ ఉత్పవమునకు జనులు నగరమును 
డదేవనగరము వల్తె నలంకరించి, వేడుకలలో నుండిరి, ఒకానొక వేద 

వానికి రెండు ముదుక బట్ట లుండెను, వాసిని వాడు ఉదికి, జాడించి 

తెలుపు చేయునప్పటి కవి నూరువాలికలు వేయి చాలిక లయ్యెను, 

చానిభార్య “స్వామి, కుసుంభావర్ల ముకల చీౌకట్టి, మైన కప్పుకొసి 

మిాకంరమున చేతులు వేసి కార్తికోతృ్పవములో విహారము చేయవలె 
నని యున్నది” అని పలికెను. “భే, మనకు కుసుంభము ఎక్కడ 
నుండి వచ్చును? మనము మవేదవారము, తేల ల్ల బట్టలు కట్టుకొని వేడుక 

చూడవచ్చును.” “రంగు వేయనిచో ఉత్పవమునకు ను పోవే 
పోవను. మీవెంట వే శెవరినై నను తీసికొని పొండు” ప నన్ను 
వేధింతువుి మనకు కుసుంభ మక్క_డ లభించును?” “స్వామ్య, 

ప్రరుషునకు ఇచ్చ కలిగిన-నో వది లభింపదు? రాజుగారి ఉపవనములో 

కుసుంభ పుష్పములు లేవా?” “భే, రాజోపవనము యయుగ_స్హ 
మైన పుష్కరిణి వంటిది. ప్రబల రక్షుకు లుందురు; అచ్చటిక పోవుట కే 

పీలుండదు. ఈకోరిక విడిచి, ఉన్న దానితో తుష్టి నొందుము” “రాతి 
చీకటిలో పుకముషుడు పోవలేని తా వుండదు.” 

ఆమను మాటిమాటికెని వేధించుచుండుట చేత తన భార్యమాట 

కంగీకగించి, సశే విచారపడకు మని యామి నోదార్చి అతడు రాతి 
వేళ గాఢాంధకారమున నగరము వెలువడి రాజోపవనములో (ప్రవే 

చించి (ప్రాణములకు తెగించి దడి (తొక్కు_టలో చప్ప డయ్యెను. 

53 
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రతుకు లలికిడి విని, చోరుని బట్టుకొన వచ్చిరి. వానిని తన్ని" తొట్టి, కట్టి 

ఉదయమున రాజునన్ని ధికి గోనిపోయిరి. వానిని కొరుతను తు డని 
రాజు శితు విధించను, వాని చేతులు వెనుకకు కట్టి భటులు భేరి 
(మోగచుండగా నగరము వెలుపలికి గాని చస్తి కూలారోపము 

చేసిరి, వాడు మహోవ్యధ పొందుచుండ, కాకులు వాని రేల (వాలి 

శూలములవంటి ముక్కులతొ కన్నులు పొడిచి, లాగివేసినవి. వాడు 
బాధ నహించుచు, భార్యను న స్నరించుచు “నీను నామెడను చేతులు 

వేసి కుసుంభారుణ చేలములూ ధరించి కా  ర్రికోత్సవమున సాతో 
విచరించు వేడుక కోలుపోతిని గదా” యని గాణుగుచు, యూ గాధ 

పలికెను; 

గణన నేయను కూలము)3 కాకి కనులు 

వ్ఈళవుండుట "లక్కింప, (పసేయసి తన 

తనువున లతాంతవర్ల వన్త్రుంబు దాల్చి 

"కా_ర్సికోత్సవ కభిలాశ గలిసి నన్ను 

(ప్రమద మొందుట లే దని బాధ కలంగు! 

వాడు భార్యనుగూర్చి యిట్లు (పలపించుచు (పాణములు విడిచి, 

నిరయమునకు బోయును, 

శాస్త ధర్మోపదేశము చె చేసి జాతకములు సరిపోల్సెను. ఆకాలమున భార్యాభర్షలం 

నటి భా భార్యాభ_ర్శలు; ఆకాళ దేవత నేనే. 

148 సిగాల జాతకము 

శాస్త జేతవనమున విహారము చేయన పుడు కాముకతానిగహా విషయమై చెప్పినది. 

యరయాన కద 

(శావస్పి మెలో ముసేోధనవంతుం శ్రైన్యన్ధుల ప్రల ల౮౮ మంద 

, పరస్పరము మతులు, వారు శా స్ప చేసినధర్మోప"జేశము విసి శాసన 
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మున దృన్టీ నిలిపి (ప్రవ్రజించి, జేతవనమున అనాధపిండికుడు కారా 
పణములు పరచిన భాగములో నివసింపజొచ్చిరి. 

ఒకానొక అర్హరాతి సమయమున వారి మనస్సులలో కామోా।ే 
కము కలుగగా చార లుది గ్నచిత్తు లయిరి. 

తననర్వజ్ఞ త్యమువలన శాస్త్ర (గహించి జ్ఞానదండ(ప్రదీపము 

జాజ్ఞల్యమానము చేసి జేతవనములోని భిక్షువుల మానసిక (పవృత్తు 
లను చూచెను. ఆభికువుల మనస్సులలో కామభావ ముదయించె 
నది చూడగలిగాను, 

బుద్దుడు తనశిష్యులను రక్రీంపగోరి తోడనే అదుష్ట సంకల్పమును 
స్మ ్గగహించి వారలకు అర్యత ము అన్నుగహింప నెంచను, 

సుగంధిత గంధకుటినుండి ఈవలకు వచ్చి Cans ధర్శఖజాంచీ అగ 

ఆనందస్టవరుని మధ్ధురన రమున అనండ్యా అని వీలిచెను. 

“భే వమి యాజ్ఞ?” అని నవిరుడు (పణామమువేసి నిలిచెను. 
“ఆనందా, అనాధవిండికుడు కోట్లకొలది ధనము పరచిన సీమలో 

ఉన్న భికువులను గంధకుటీ (పాంగణమున చేర్చుము, 

500 మంది భికునులను మాత్రము పిలిపించినచో తనకు వారిపై 
దురభిప్రాయము కలి” నని వారు బాధపడుదు రనియు, ఉద్విగ్న 
చిత్తులై ధర(ోపచేశము సరిగా వినక పోవచ్చుననియు శొ_స్త భావించి 
అందరను సమకూర్పుమని ఆనందునితో పలిశెను. 

సమావిష్షులెన భితువు లెల్లరు శా_స్తకు (ప్రణామము చేసి ఆయన 
చుట్టును కూరు చుండిరి. బుద్దుడు బ్రవ్మాన్వరముతొ ధర్మోప బేశము 
చేసి పూర్వజన్నకథ చెప్పును 

ఆఅతిత కధ 

DR వారాణసిలో (బహా దత్తుడు రాజము జేయుచుండో 

బో ధిసత్త్యుడు నక్క_కడుపున బుట్టి, అరణ్యములో నదీతీరమున నివసిం 
చుచుండెను. ఒకానొక వృద్దగజము గంగాతటమున మరణించెను. 
నక్క_ యా కళేబరమును గాంచి “నాకు విెశేపాహోరము లబ వాయి 
నడి అనుకొని తొండమును కరచెను. అది నాగలికజ్బ్డువలె నుండెను, 
దినిని భుజింపలేను అని తలచి దంతము కరవెను. “అడి బొమికవతె 
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నుండెను, చెవులు కొరకగా నివి చేట చుట్టుబద్దవ లె నుండెను, ఉదర 

మును కొరకగా నది ధాన్వపు తట్టవలె నుండెను, పాదములు రోలు 

వలెను, తోక రోకలివలెను ఉండెను. “ఇచ్చట తినుట కేమియు లేదని 
'నినుకవైవున కరచి చూడగా మెత్తని రొశ్లైవలె నుండెను, అంతట 

నక్క_ “ఇందులో మె_త్తనిభాగము నాకు తినలభ్యమయినది అని అది 
“మొదలుకొని కుత్నులోనికి తిసుచుబోయి యకృత్తు, హృదయము మొద 

లగునవి భుజించుచు, రక్తము (కాగి గప్పి తీర్ప్చుకొనుచు, రాత్రివేళ 
కళేబరములోనే పండుకొనెను. దాని కిట్లు తోచినది : *ఈయినుగు. 
కళేబరము నాకు నివానసుఖ మిచ్చి, యిల్లువలె నున్నది. భుజించుటకు 
మిక్కుటముగా నాహోర మున్నది. నేను వేరు వోటికి బోవచేల?” ఇట్లు 
తలపోసి నృగాలము గజశరీరమున నివసించుచుండెను, 

కొన్నిరోజులు గడవగా వేనవికాలము వచి నది. _ఎండ వేడిమి 

వలన ఆవీనుగు శుష్కించి, చర్నము కుంచిత మయ్యెను, నక్క పవే 
శించిన మార్గము మూసిషొనిపోయెను. కటికచీకటివలన నృగాలమునకు 

లోకాంతరసివానమువ లె నయ్యాను. చర్నము బిగిసిన వివట మాంస 

మెండెను, రక్తము తయించెను. వెలువడు త్రోవ కానక నక్క. 
ఛభయముశెంది, కళేబర కారాగారమున నిటునటు దిరుగుచుండెను. 

'వడిగిన్నెలో విండముద్దవ లె ఆకుతీలో కొలదిరోజులు తిరుగుచుండ, 

పెద్ద మబ్బుపట్టి, వర్ష ము కురిసెను, పీనుగు తడిసి, ఉబ్బినది, సందులో 

నుండి వెలుతురు తారకవలె (ప్రవేశించినది. (బదికినా నని నక్కా 
"నందును తలతో నెట్టి, యావల బనెను. దాని యొడలిమోద రోముము 

లన్నియు సందున జిక్కు_కొని, యూడివోయినవ. తొలుత పరుగర్తి, 

వీవుట నాగి, కూరుచుండి నిజశరీరమును జూచుకొ చాను, నిర్శలమైన 

దాని శరీరము తాటిబోదెవఆ నుండెను. “ఈవ(ధభయంతయు అన్యుల 
వలన గాక నావలననే సంభవించినది. లోభము ద్నికి కారణము, 

"వేరానవలన నే యీపని చేసితిని, నేటినుండి మరల నెన్నడు లోభము 

నకు లోపడను. ఎన్నడు గజకళేబరమున (పవేశింపనుూి అనుకొని 
ఉద్విగ, ఎపహ్యాదయమున నక్క_ యీగాధ పలిశెను : 

భయము ెందితి మహాభయము వెందితిని 

ఇభగర్భమున్ దూర నింక "నెన్నండు! 
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ఇట్లు చెప్పి అక్క_డనుండి పరుగెత్తి, నక్క యొన్నగు లోభమునకు 

లోబడ లేదు, గజకళేబరమున (పవేశింపలేదు. 

శాస్త భరో పదేశము చేసి జాతక సారాంశము వెలువరించెను. ఆసమయమున నక్క 

EE 
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శాలికి 'సమిాపమున మహావనములోని కాటాగార కాలలో నుండగా శా 

ప్రస్వభావు డగు నొక లిచ్చవీ కుమారుని విషయమై చెప్పునది. 

శాాస్తవె 

చిలాో దుష 

వోరయాన కధ 

ఆకాలమున వై శాలిలో [క్రోశమున కొకటి చొప్పున మూడు 
(పాకారములు కలను, మూడు-చోటులను అట్టావికలు కోష్టములు 
నిర్శితములై బాలకోభతో నుండెను, 

ఐత మచట నుండి రాజము నడపు రాజులు వడువేల వడువందల 
వడుగు రుండిరి. అంతవుంది ఉపరాజులుకూడ నుండిరి. అందరు చే 

పతులు అందరు భాండారికులు నుండిరి, 

రాజకుమారులలో నొకనికి దుష్ట లిచ్చవి కుమారు డనువేరు 
శలదు. వాడు కోప్కి (పచండుడు, కరోరుడు. తలిదండ్రులు గాని, 
జాతులు గాని ఇష్టురాండ్రు కాని వానియెదుట మాటాడజాలకుండిరి, 
సముక్ -సంబుదుడు తప్ప మరియవ్యరు కుమారుని నఆచరలే రని తలచి 

తలిదండ్రు లొకనాడు వానిని శా_స్తకడకు గొనివోయిరి, శాస్త 
గంభీకోప దేశము చేపను, 

ఒక్కో ధర్యోప దేశమున ౩ వాడు కోపము విడిచి శాంతచిత్తు డయి 
నాడు. క్రోధము తొలగుటయే కాక అతని చిత్తమున మైతి, కోవు 
లత్వము నెలకొన్న వి, అతని నెవరైన లెట్టినను కొట్టనను వారివంక 

చూచువాడు కొడు, : 
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ఒకనాడు బిత్సువులు ధర్మనభలో ఆతని విషయము [పనంగించుచు 

“ఆయుష్మంతులారా, దుష్టలిచ్చవి కుమారుడు ఎవరు ఎన్నాళు 

చెప్పినను వినక, సమ్యక్ -సంబుద్దుడు ఒక్కసారి ధర్మోపచేశము చేసి 
నంతనే మార్చుచెందినాడు, శాన్త అతనిని హస్తిని వంచినట్లు వంచి 
నిడు” అనుచుండిరి, 

శాస్త అచటి కరుబెంచి ో“ఛికువులారా ఏమి మాటాడుచు 

న్నారు?” అనెను, ఈవిషయము అని వారు చెప్పినవీదప శాస్త 

“ఫికువులారా, ఇప్పుడే కాదు, పూర్వము కూడ ఇతనిని లొంగద్య 

వలసి వచ్చినది” అని పూర్వజన్నకధ చెప్పెను. 

అతత కద 

పూరంము వారాణసిలో (బవాదత్తుడు రాజ్యము ఛేయుచుండగా 

బోధినత్తుడు ఉదీచ్య _బాహ్నణవంశే మున బుట్టి పెరిగి పెద్దవా డయి 

తతుశిలానగరమున 'వేద్యత్రయమును, నమస్త విద్యలను అభ్యసించి, 

కొంతకాల మట నుండి, తలిదండ్రులు పోయిన పిమ్మట (ప(వజించి 

హీమవంతమున అభిజ్ఞులను నమాపత్తులను సంపాదించి బహుకాల 

మచ్చటనే నివసించెను. ఒకసారి ఉప్పు చింతపండు కొరకు మానవ 
నివానములకు వచ్చి, క్రమముగా వారాణసి వేరి రాజో 'ద్యానమున 

విడిస్కి మరునాడు తాపసివేషము చాల్సి ఫితూరము నగరములోనికి 

జోయి రాజ దాంరము నమివీించెను. రాజు సింవాపంజరము వెంట 

(కిటికి జూచుచుండ తాపసుడు కానబడెను. “ఈతాపసుడు ఇం[ద్రియ 
ములను జయించి శాంతచిత్తుడై , అడు గడుగున చేయినాహములు 

విడుచుచున్నవాని వలను, సింహ విజృంభితముతోను నచ్చుచున్నాడు, 
శాంతి థరకలు "లెచ్చట నైన నున్న చో ఈయన హృదయమున 

నుండు నని తలచి, రాజు అమాత్వ్యూని బిలిచి తాపసుని గాని రముని 

చెప్పెను. చిత్తము దేవ్యా అని అమాత్యుడు పోయి. బోధిసత్తునకు 
నమస్కరించి, ఆయన చేతిలోని ఛితమూప్యాతమును తాను కెకొని 
వమి పుణ్యా ౮౫ అని "తాపసి యడుగగా “భఛదంతా, రాజు తమ్ము 

నాహ్యానించుచున్నాడు”” అని పలిశెను, 

“-రాజకులము* న న్నెరుగదు. నేను పీిమాలయవాసినిి” అని బోధి 
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సత్వుడు పలుకగా అమాత్యుడు రాజుకు జరిగిన మాటలు చెప్పెను. 
“నాకు కులూపకు లెవ్యరును లేరు. ఆయనను దోడ్కొని రము 
అని రాజు పలికెను, అమాత్యుడు చని నమస్క్మా_రము 
ధ్రార్థించి, బోధినత్తుని రాజునివాసమునకు దోడ్కని వచ్చెను రాజు 
బోధిసత్వునకు నమస్కరించి, విశాల శ్వేతచ్చత్రము క్రింద కాంచన 
పర్యంక ముని గూరు చుండ బెట్టి తనకు సిద మయిన రుచ్యాహోర మును 
"తాపసికి బెట్టించి, భోజనానంతరము “భదంశా, తవు నివాస మెక్క_డ?” 
అని యడిగను. 

“పమవంతము నా నివానము మహారాజా!” 

“తా మిప్పు డెచ్చటికి బోవుచున్నాధి?ి 

“వరాకాలము గడపుటకు నివానము చూచు చున్నాను 
యహోరాజా!”* 

అట్లయిన, మా యుద్యానములోనే వసింపుడు భదంతాి అని 
రా జాయన సమ్మతిబడసి, తానుభుజించి, సాయంకాలము బోధిసత్తు 
నుద్యానమునకు దోడ్కొ_ని పోయి, అచ్చట తగిన పర్ష శాల 
నిరింప పరిజనుల కాజ్ఞ యిచ్చి, పగలు రాతి నివసించుట కను వెన 

గదులు కావలయు నని చెప్పి, పర్మివాజకునకు వలయు పరికరము 
లన్నియు నమకూర్చి నగరము చాను, నాటినుండి బోధినత్యు డుద్యా 

నమున నివసింపజొచ్చెను, రాజు రోజునకు రెండుమూడుమారు లాయన 
చర్శనార్హము పోవుచుండెను, 

ఆరాజుకు దుష్టకుమారు డను పు[తు డుంజెను, వాడు పరువు 

స్వభావుడు, చండప్రచండుడు, తండి కూడ వానిని స్వాధీనము నేసి 

కొనలేక పోయును, అమాత్యులు, _వాహ్నణులు, పెద్దలు వానితో 

“సామ్య యిట్లు చేయుము” అని బోధించినను వాడు వారివాక్కు_లు 
పెడ చెవిని బెట్టువాడు. ఒకనాడు రాజు యోచించి ోకీలవంతు డైన 

.య[;ోకాపసుడు తప్ప మరి యెవ్వడై న పనిని లోపరచుకొందు రను 

మాట కల్ల. ఈయన కడకే పంపుట మేలు” అని కుమారుని సాయ 
ముగా బోధినత్తుని కడకు దోడొ_ని పోయి, “భదంతా, వీడు పరుష 
స్వభావుడు, చండ(ప్రచండుడు, మీరు వీనికి బుద్ధి చెప్పవలి” నని 
'అప్పగించి, వెడలిపోయెను, 
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రాజకుమారుని "వెంట బెట్టుకొని బోధినత్తు డుద్యానమున విచ 
రించుచుండగా "వెప మొక్క కానవచ్చెను. అటు నిటు నొకొ_క 

పర్షము చొప్పున మొక్క_ రెండాకులు వేసెను ఆకు రుచి చూచి 
యె ట్లున్నదో చెప్పు మని బోధిసత్తుడు రాజపమారు నడిగెను, ఒక 
పరము కొసి నమలి వాడు కాండ్రించి యుమిసెను, 

“ఏమి కుమారా?” 

“ఛదంకా, ఈ ముక్క. హోలాహాల విషముతో సమానముగా 

నున్నది. పెద్ద దయినచో ననేకుల ప్రాణములు తీయు” నని రాజ 
కుమారుడు దానిని పెరికి చేతులతో నలిపి, యీ గాధ పలికెను 

అవని సె నాలుగ ంగుళా లైన లేక 

ఒక్కు- పర్లమె విడిచిన మొక్క నిండ 

ఇంత విస ముండ్క "పెరిగిన నెట్టు లుండు! 

అంతట బోధినత్తుడు “కుమారా, నీ వీ వేపముక్క_ను వీకివేసి, 

మర్దించి, హోలాహాలముతో నమానముగా నున్నది, పెద్ద దయినచో 
ననేఫల _పాణములు వీయు నంటివి, ఈ రాజ్యములోని (ప్రజలు నీవంటి 

భయంకరుడు పెద్దవా డయినచో నెంత ప్రచండుడై అనేకుల ప్రాణ 
ములు తీయునో యను ఖీతిచే సీ ఏ ముక్కను పీకిన క్లే సి న్నుత్సా 

టించి, కులక్రమాగత మైన రాజ్యమును. సీ కీయక్క ప్రవానమునకు 
బంపుదురు. కావున నేటినుండి శాంతి వహించి కరుణ బూనియుండుము” 

అని బోధించెను, 

'రాజకుమారుడు నాటినుండి నమాహిత చిత్తు, దయాదాకుణ్య 

ములు వహించి, బోధినత్తుని యుపచేశ ప్రకారము (ప్రవ _ర్తించుచు 
తండ్రి తరువాత రా జయి దానాది ఫుణ్య కార్యములు చేయుచు, 

తుదకు యభా కమ్మం గతో, 

శాస్త ధర్మోప దేశము చెసి కథలు 'సిపోల్చెను. అప్పటి దుష్టలిచ్ళవి కుమారుడు 

ఇప్పటి లిచ్చవి కుమారుడు; రాజు ఆనందుడు; ఊపచేశించిన తపన్వి "ననే, 
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శాస్త వేరువసమున విహారము చేయసమయమున అకాతశ తు | పభువు మర్మతికి 
చేయునాదడరమును గూర్చృ చెప్పినది, 

యరతమాన కరు 

బుద్ధవిరా*థ యగు చేవదత్తునకు గమయాశీర మున విహారము 
కట్టించి యిచ్చి, హెచ్చుగా నాదరించుచున్న అహాతిశి। సవునకు ఒక 

నాడు భయము పల్టుకొ నను నాటినుండియు అతడు సుఖ మురుగక 

Be వ్రుడేల్లుము, మం సాక్ -సంబుద్దుని చేరి క్షమాపణ వేడచంచను. కాని 

స్యయముగా వోవుట కాయనకు ఢ వైరము చాలలేదు 

రాజగృహ సగరములో కా A జగుగుచుండెను, చేవ 
నగరమువ అత నగర మలంక కృతే ముం య్యను, సాధమున అమాత్యగణ 

పరివేఫ్టితుడై గాజు కాలునండ, వార్మ్యమున ౩ కొమారభృత్వ్యి జీవ 

కుశు శానవచ్చెను జీవకుసి వెంట బెట్టుకని చా _స్పకడకు బోవల నసి 

"రాజుకు మ కలిగను, కాసి తోడనే వేరొక భావము కలిగి 

అన్యాప దేశి ముగా రాతిపశంన చెను “ఈవన్నెలరాతి లక్షణ 

నంపన్నము, ఈాంన్నెలర్మాతి సుందరము; ఈపన్నె్నె లెరేయి దర్శ 

సీయము! ఈ వ న్నెలె౭ేయి (ప్రనన్నము, ఈ వన్నెలర్మాతి రమణయము, 
ఎనరిసాంగ త్విముపలన చిత్తము. (ప్రనన్న మగునో అట్టి శైమణుని 
కడకుగాసి, (హాలుని కడకుగాని య;ిోెరేయి చనవ లను. 

ఒక యర mys సపూూరిరా ప (పశంసించెను, ఒకడు నుర 

గోశాలుని ఒకడు అజిత కేశకంబలిని, వేరొకడు (పబుద్ద కాక్యాయ య 

నుసి మరియొకడు వెలట్టివుత నంజయుసి, ఇంకొకడు నిర్ల )ంధనాధ 

ప్రుడుని (పశ ంసించిరి, 

వముహామాత్యి జవకు డేమున పలుకు నని రాజు భావించెను ప్రభు 
వడిగినప్పుడు చెప్పవచ్చు నసి జవకుడు తలవాససెను. ఇంతలో రాజు 

ఈ జ్బవ-క్రా సీ వేమియు మాటాడటబే చేమి?” అనెను జీవకుడు వీరము 

మోదినుండి లేచి బుద్దభగవానుడు నివసించుచున్న దిశెకు చేతులు 

నోడించి “దేవా. భగవాన్ అర్హతి సమ్యక్ -నంబుద్దుడు మన ఆమ 
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వనమున వేంచేసి యున్నాడు. ఆయనవంట 1850 మంది శిము 

లున్నారు. భగవాన్ గుణములు అనంతిములు. ఆయననన్ని ధిక జని, 

ధర్మోపదేశము విని, నంకెయములు తొలగించు కొనన దును” అసి 

విన్నవిం చెను. 

మనోరథసిడి యగుటచే రాజు “సౌమ్య్యూ, జీనకా వనుగులను 

సిద్ధము చేయింపుము”” అనెను, అనంతరము వ ఛభవముతో “రాజు 

బయలుదేరి ఆ్యమవనము చేరి సువాసితభవనములో బుద్దునిచుట్టును 
భిషముసంఘుము కూర్చుండుట విలోకించెను. అంతయు శాంతముగా 

నుండెను, రాజు భివునసంఘ)ునకు (పణామము చేసి న్పుతించి, భగవా 
నునకు పణామమువేసి, ఒకపక్క గూరుచుండి, (శో మ-ణత్వాఫలమును 

గూర్చి ప్రశ్న పెను. భగవానుడు కెండుప్రకరణములలో విన్తరించి, 
సామళ్షుఫలసూూ త్రము ఉప బేశించెను. రాజు విని ప్రనన్నుడై భగవా 
నుని తమాపణ నీడి వెడలిపోయెను, 

తనువాత కొలదిదినములకు ఖిమువులు ధర్మసభలో "జేరి “దు-రా ఇటు 
డగు చేవదత్తుని (పేరణమువలన అజాతెక(త్రువు పెత్చిహత్య చేసి 
శోతాప_త్తిఫలము కొొలుపోయెను దేవదత్తుడు నాజ్యమును వాడు 

చేసినాడు” అనుచుండిరి. 

శాస్త అచ్చటికిబోయి, “భికువులార ఏమి నంభావించుచు 

న్నారు?” అనెను. యిావిషయము అని వారు చెప్పగా శాస్త “భియువు 

లారా, ఇప్ప్వుడేకాదు పూరంముకూడ అజాతిశ్యత్వు దున్జులకు 

నమ్మానము వేపి నాశము పొందినాడు” అని పూర్యజన్నకధ చెప్పెను 

అతిత కథ 

పూరంము వారాణసిలో (బ్రవ్మాదత్తుడు రాజ్యము చేయు చుండ, 
బోధినత్తుడు మహోవిభవ నంపన్న మైన prey వంశమున బుట్టి, 

పెరిగి "పెద్దవా తయి, తవశిలానగరమునకు బోయి నకల విద్యల 

నళంసించినాడు, ఆతడు వారాణసికి మరలి వచ్చి, ఆచార్యు పయి 

జగదింఖాంతి నొందినాగు. ఆతనికడ పంచశత వద్యార్థిగణ ముంజెను, 

వారిలో నంజీవు డేను మాణవకుడు కలడు. బోధినత్తు డతనికి మృుతో 
వలన వుం ముప జేశించినాడు. కాని వాడు (పతికియా మం|తమును 
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మ ఎల Pa Cd ఇ లా ఇల లో 

చెప్పూుకోొన వేదు. ఒకనాడు వాడు తోడి విచాానులతో స్ వ న 
వార్తా, 

జని కాస్టము అంచున మృపెవా ద ఘుక చబరము కానవ చ్చెను. 
కో టా మే చ 335 న కో ర > 
చచ్చిన మృ పి ఒళివం చె నను అసి నంజన్సు చ నెను, “నీనల్ల కా కాదు” 

rm నన 

అన్నా = ప మ చ య సంచ ఆ పకన? 5 చైవైనయిన-వో 

జం. సహ అపి మాయం చెకుకా_నారయు 
Cr 

సంజప్రు మంతి ముచ్చరించి పృులియొడలి మాన ఇసుక చ ఆను. 
నీ 
చా gi వాఘా అచ శోష్పఫవు లంఘించి. గంజుప్పుసు ము 

యా (టనే తు COD స నానా పులు, సంజవ్రు" నాకే 

వోట్ en పృఘుతడర్ 

మూ-*+నహులు కాష్టములు నంగహాంచి, వృత్తాంత నూచార్యునకు 

విన్న వించిరి న. వారలను నంబోధించి “నాయనలారా, 

హహ. నను మాాశచు, అ యోాగ్యన్గానమున మ చేయుట 

వలన సిట్టి య నరములు కలుగు దుంఇనుూ అని యూగాక పలికెను 
aan 

మష్ట్రబునుల కెప్యడు దొడ్డ్లత నము 

గరూర్చుయను వమ రఠాభవారుల గససూతపయుండు, 

[పా ప్పడీవన మెనవ్యా! సుంబు వోలె 

వాని వారు వోకార్న్ముట వా_స్టవమ్ము 

బోధిసత్వ Bes Ie వో వవాాాన కులకు re బోధించి, 

జఅధివము జానాది పు-ఖ్య కార్యములలో గప్ సిజక ర్మూనురూప వ్యు 

పదపిని బొంచెను, 

అ చాన్ చి ఆ తనది ఖని = 3 మ ఇ 
కాస్త యద్ శ్ర దనము వసి కథలు సరిపో లం ఆఊఆకాలమున మృతవ్యా ఘ మును 

ఉజ్జీవింప జెసిన విద్యాళ అజాతశ్యతువు; (పసీదాచార్యుడు ees 
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